
Czas zobaczyć 
różnicę
SEIKO jest symbolem precyzji i najwyższej 
jakości. Nie tworzymy nowych technologii 
w pogoni za innowacją, ale po to by 
znacząco zmieniać widzenie i czynić życie 
łatwiejszym. Najwyższej jakości materiały, 
wyjątkowe konstrukcje i szeroka gama 
uszlachetnień są tworzone 
z absolutną precyzją i doskonałą 
estetyką, dla najbardziej wymagających, 
poszukujących wyjątkowości klientów. 
SEIKO to coś więcej niż marka, to nasze 
zobowiązanie.

Wejdź do świata precyzyjnego 
widzenia SEIKO.

Od 1 lipca 2016 czekamy na Ciebie 
w SEIKO OPTICAL POLSKA, 
nowej organizacji utworzonej przez 
Hoya Lens Poland.
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

AM Group Plus BYDGOSZCZ 15,29

BINOKL JABŁONOWO 43

CAMRO SOPOT 53

DEK-OPTICA WROCŁAW 35

DRACO RZESZÓW 65

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 66

ENZO DIO JÓZEFÓW 65

F.H.HILARY SOSNOWIEC 47

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 62

HAYNE POZNAŃ 13

HUMEL JÓZEFÓW 66

JAI KUDO ROKIETNICA 19

KAMEX JÓZEFÓW 6

LINGWISTA OŚWIATA GDAŃSK 59

MAŻEX WARSZAWA 55

MIRADA JELENIA GÓRA 57

OKULARNIK LESZNO 62

OPMATIK WARSZAWA 5

OPTIBLOK WARSZAWA 27

OPTIKOS KRAKÓW 51

OPTOPOL TECHNOLOGY ZAWIERCIE 59
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www.targioptyka.mtp.pl

Organizatorzy: Biuro organizacji targów:

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
tel. +48 61 869 21 03, +48 61 869 23 41
e-mail: optyka@mtp.pl

2016

18-19 listopada 2016

Targi dla optyków, optometrystów i osób związanych w branżą optyczną
Wyposażenie salonów optycznych • Konferencja OPTYKA 2016



GIEŁDA OPTYCZNA

03.09.2016  WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

 

CIOF

07-09.09.2016  Pekin
www.ciof.cn

HIERONIM 2016

09-11.09.2016  Bochnia
www.mcokrakow.pl

VISION EXPO WEST

14-17.09.2016  Las Vegas
www.west.visionexpo.com

GIEŁDA OPTYCZNA

16.09.2016  SOSNOWIEC
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

TARGI SILMO

23-26.09.2016  Paryż
www.silmoparis.com

TARGI OPTYKA

18-19.11.2016  Poznań
www.targioptyka.mtp.pl

Uwaga!  
Giełdy warszaw-
skie odbywają się     
w Zespole Szkół Spo-
żywczo-Gastronomicz-
nych, ul. Komorska 17/23

Giełdy w Sosnowcu odby-
wają się w hotelu Okrąglak,                  
ul. Narutowicza 59.

Informacje o terminach po-
chodzą bezpośrednio od or-
ganizatorów  i są aktualne na 
dzień oddania magazynu do 
druku.

Przed wyjazdem na kon-
kretną imprezę wska-
zane jest nawiązanie 
kontaktu z organi-
zatorami.



Technologiczny przełom w korekcji 
wad wzroku?

Patent opublikowany 28 kwietnia 2016 
roku niewątpliwie jest przełomowy. 
Google Inc., w bezkompromisowy            
i śmiały sposób coraz głębiej brnie        
w rynek optyczno-okulistyczny, zasłu-
gując przy tym na miano organizacji 
wizjonerskiej. Google Inc. wierzy, że 
może wyleczyć krótkowzroczność, po-
przez usunięcie soczewki wewnątrz-
gałkowej pacjenta oraz jej zamianę na 
elektroniczny implant kontrolowany 
przez komputer.
Jak możemy przeczytać na stronie Uni-
ted States Patent and Trademark Offi-
ce w zgłoszeniu nr US 2016/0113760 
A1, Andrew Jason Conrad wynalazł dla 
Google Inc. urządzenie, które ma być 
implantem wewnątrzgałkowym zastę-
pującym ludzką soczewkę, eliminując 
tym samym wadę wzroku pacjenta. 
Brzmi niewiarygodnie? A jednak.
Zastanawiacie się w jaki sposób ma ten 
wynalazek działać?
Według opublikowanych planów urzą-
dzenie ma zawierać elektroniczną so-
czewkę, która może być kontrolowana 
w celu ustalenia mocy optycznej po-
trzebnej dla ludzkiego oka. Wynala-
zek może być instalowany wewnątrz 
giętkiego materiału polimerowego 
ukształtowanego w formę torebki so-
czewki oka ludzkiego. Siły akomodacji 
przyłożone do urządzenia i/lub mate-
riału polimerowego poprzez torebkę 

soczewki mają powodować zmianę 
mocy optycznej urządzenia i/lub ma-
teriału polimerowego. Co więcej, siły 
akomodacji będą wykrywane przez 
czujnik akomodacji znajdujący się        
w urządzeniu, dzięki czemu moc op-
tyczna elektronicznej soczewki będzie 
dostosowywania w oparciu o akomo-
dację. W ten sposób, urządzenie i ma-
teriał polimerowy będzie mógł przy-
wrócić stopień akomodacji oka, który 
jest wymagany według istniejących 
mechanizmów gałki ocznej.
Jak wszyscy dobrze wiemy, zadaniem 
soczewki wewnątrzgałkowej oka jest 
ogniskowanie obrazu na siatkówce, 
dzięki skurczowi mięśnia rzęskowe-
go. Wewnątrz gałki ocznej, soczewka 
podtrzymywana jest przez wiązadeł-
ka, które rozciągają się „od ciała rzęs-
kowego, między tęczówką od przodu        
a ciałem szklistym od tyłu”.
Soczewka wewnątrzgałkowa, tj. kora 
soczewki, jądro soczewki i nabłonek 
sześcienny otoczone są tzw. torebką 
soczewki. To właśnie ona będzie klu-
czowa przy wszczepianiu urządzenia 
opatentowanego przez Google Inc.
Metoda wszczepiania urządzenia do 
gałki ocznej zakłada dwa etapy:
• Wstrzykiwanie płynu do środka to-
rebki soczewki oka ludzkiego, zaraz po 
usunięciu biologicznej soczewki we-
wnątrzgałkowej pacjenta.

• Osadzenie urządzenia wewnątrzgał-
kowego w płynie w torebce soczewki, 
które zawiera elektroniczną soczew-
kę, która z kolei może być sterowana                  
w celu dostarczenia odpowiedniej 
mocy optycznej z dostępnego zakresu. 
Moc optyczna soczewki elektronicznej 
będzie kontrolowana przez ładunek 
elektryczny przyłożony do elektronicz-
nej soczewki oraz poprzez tężenie pły-
nu do formy wiążącej torebkę soczewki 
i urządzenie wewnątrzgałkowe. W ten 
sposób siły akomodacji będą przyłożo-
ne do urządzenia wewnątrzgałkowego 
za pośrednictwem torebki soczewki       
i łącznik (płyn).
Rysunki wynalazku wraz z opisami 
przedstawiamy na www.foropter.pl 
Szczegółowe informacje można prze-
czytać na stronie United States Patent 
and Trademark Office. 

Foropter.pl jest portalem skiero-
wanym do specjalistów z dziedziny 
EYEcare oraz pacjentów. Misją foro-
pter.pl jest dostarczanie informacji 
związanych z okulistyką, optometrią, 
optyką oraz nowymi technologiami.
Wierzymy, że ciągłe doskonalenie 
specjalistów, motywowanie do nauki 
studentów oraz współpraca między 
specjalistami zajmującymi się układem  
wzrokowym, przekłada się na wzrost 
jakości opieki nad pacjentem.

Czy okulistów czeka konieczność zmiany kwalifikacji? Czy zawód optometrysty stanie się niepotrzeb-
ny? Czy korekcja wad wzroku jaką znamy odejdzie w niepamięć? Czy w miejsce zakładów optycznych               

i gabinetów powstaną wyspecjalizowane smart-kliniki oferujące wyłącznie zabiegi chirurgiczne trwające 
zaledwie kilka minut? Oczywiście nie, co nie wyklucza jednak wielkiego przełomu w metodach korekcji 

wad wzroku, który nadchodzi do nas małymi kroczkami.

nowości
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Intuicyjne 
i innowacyjne 
urządzenia 
marki MEDIZS

Firma MEDIZS od 2010 r. z sukcesami produkuje 

serię urządzeń okulistycznych wyróżniających się 

jakością i zaawansowanymi rozwiązaniami tech-

nologicznymi. Zastosowanie unikalnych patentów  

wpływa na proste użytkowanie i pozytywne do-

znania Pacjentów. Współczesny design urządzeń, 

wykorzystywanie nowinek high-tech i gwarancja 

precyzyjnych pomiarów to cele i założenia inży-

nierów marki MEDIZS.

W ofercie:

Zarządzaj wszystkimi urządzeniami z tabletu, 
za pomocą dedykowanej aplikacji.

Urządzenia MEDIZS dostępne są w ramach oferty Kup na raty 0%. 
Szczegóły na www.hayne.pl w zakładce MEDIZS.

Zapytaj o szczegóły w Dziale Sprzedaży pod numerem 
telefonu +48 61 841 02 05 lub sprawdź na www.hayne.pl

Ceny w PLN netto.

Autorefraktokeratometr RK-11

Foropter elektroniczny DR-13

Wyświetlacz optotypów LC-13

Projektor CP-11

19 99000

27 99000

5 99000

6 99000
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Europejska Akademia Optometrii i Optyki 
- najbardziej udana konferencja?

Wydarzenie miało miejsce w dniach 
19-22 maja 2016 roku. Trzydniowa 
konferencja i wiosenne zgromadzenie 
Europejskiej Rady Optometrii i Optyki  
odbyły się na terenie kampusu uczelni, 
co stanowiło zmianę scenerii dla tych, 
którzy uczestniczyli w poprzednich 
konferencjach w Budapeszcie, Warsza-
wie i Maladze. 
Program konferencji obejmował 13 
warsztatów klinicznych (to więcej niż 
kiedykolwiek przedtem), które od-
były się w Szkole Optometrii Beuth,                  
a główne wykłady wygłosili prof. Ja-
mes Wolffsohn (Zastępca Dziekana ds. 
Nauk o Życiu i Zdrowiu na Uniwersy-
tecie w Aston, Wielka Brytania), który 
mówił o najnowszych osiągnięciach    
w dziedzinie soczewek kontaktowych 
i chirurgicznej korekcji starczowzrocz-
ności, a także dr Pearse Keane (Hono-
rowy Konsultant Okulista w Szpitalu 
Okulistycznym w Moorfields, Wielka 
Brytania), który nakreślił najnowsze 
osiągnięcia w leczeniu krótkowzrocz-
ności. Zagadnienia przedstawione na 
konferencji EAOO Berlin 2016 obejmo-
wały tematy od walki z jaskrą i uzyski-
wania europejskich funduszy na cele 
badawcze do pediatrii i leków.
Na wystawie przedstawiono ponadto 

59 plakatów o tematyce badawczej         
i przewidziano sesje, podczas których 
można było poznać ich twórców.
Podczas przemówienia końcowego 
przyznano 14 nowych Stypendiów 
Akademickich. Stypendia otrzymały 
następujące osoby: Ralf Bachmann 
(Niemcy), Nicholas Black, Prof. Bruce 
Evans, Dr Fabrizio Zeri, dr Julie-Anne 
Little i Dr Dorothy Thompson (wszyscy 
z Wielkiej Brytanii), dr Ana Hernandez 
Trillo (Hiszpania / Wielka Brytania), Ig-
nacio De Costa-González i Juan Carlos 
Martínez-Moral (Hiszpania), dr Daniela 
Nosch, Simone Huber i Armin Duddek 
(wszyscy ze Szwajcarii), Raúl Alberto 
Correia de Sousa (Portugalia), a także 
Dinah Paritzky (Izrael).
Na koniec wręczono także dwie na-
grody za prezentacje plakatowe, które 
przyznało Kolegium Optometrystów. 
Nową nagrodę za sesję plakatową 
otrzymały Yasna Glauser (Szwajcaria) i 
Julia Löwen (Włochy).
Daniela Nosch FEAOO, której na kon-
ferencji przyznano stypendium, sko-
mentowała to tymi słowami: „Zde-
cydowałam się pracować na uczelni, 
ponieważ chciałam być ambasadorką 
dla Europejskiej Akademii Optometrii 
i Optyki. To stowarzyszenie łączy zna-

komite kliniczne kompetencje i nowe 
badania z całej Europy w różnych inte-
resujących dziedzinach. Mamy okazję 
spotykać się w różnych wspaniałych 
europejskich miastach, a to znakomita 
sposobność wymiany kulturowej i na-
wiązywania kontaktów.”
Dr Mireia Pacheco-Cutillas FEAOO, 
Przewodnicząca Akademii, dodała: 
„Konferencja Akademii każdego roku 
rośnie w siłę i jestem zachwycona, 
że Berlin 2016 okazał się naszym naj-
bardziej udanym przedsięwzięciem.           
W tym roku zdołaliśmy zaoferować 
więcej warsztatów klinicznych, nowe 
panele dyskusyjne i więcej zorganizo-
wanych wystaw.
Dlatego chcę podziękować naszym 
gospodarzom, uczestnikom, osobom 
wspomagającym, wystawcom i per-
sonelowi - oni wszyscy tak ciężko pra-
cowali, by przyczynić się do tego suk-
cesu. Czekam już na Barcelonę 2017                     
i na kolejną fantastyczną konferencję 
w moim rodzinnym mieście.”
Przyszłoroczna konferencja odbędzie 
się w Barcelonie: prosimy zarezerwo-
wać sobie datę, 12–14 maja 2017. Wię-
cej informacji przekażemy wkrótce.

Ósma Doroczna Konferencja Europejskiej Akademii Optometrii i Optyki, Berlin 2016, przyciągnęła 370 
delegatów w ciągu weekendu, co jest liczbą rekordową. Okrzyknięto ją najbardziej udaną z dotychczaso-

wych konferencji, a jej gospodarzem był Uniwersytet Nauk Stosowanych Beuth Hochschule. 
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Opracowanie: INTEROPTYKA, 
na podst. mat. pras. EAOO
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Interesujące wieści płyną z Włoch. Chcąc 
podzielić się swoim bogatym doświad-
czeniem, sięgającym aż 1878 roku, 
włoska firma Safilo przygotowała wraz              
z L’uomo Vouge oraz Vouge Italia kon-
kursowy program dla młodych, pełnych 
pasji projektantów oprawek okularów. 
„Postępowa wizja” (a dokładniej A For-
ward Vision for Eyewear Heritage) odwo-
łuje się w swym założeniu do czterech 
filarów włoskiej firmy: przyszłość, kom-
petentność, doskonałość i innowacja, 
które to są kluczowe dla tego projektu. 
Jeśli dodamy do tego ascetyczne piękno 
oraz nowo ujętą tradycję, otrzymamy 
pełny obraz wymagań, jakimi powinny 
charakteryzować się składane przez za-
interesowanych projekty. 

Prace zostaną ocenione między innymi 
przez takich ekspertów, jak: Franca Soz-
zani (redaktor Chief, Vouge Italia oraz 
L’Uomo Vouge) oraz Luisa Delgado (Sa-
filo). Jest o co walczyć, bo nagrodzone 
prace zostaną skierowane do produkcji                   
i dystrybucji, zaś sami laureaci zostaną 
zaproszeni na trzyletni kurs do szkoły 
Safilo Product, podczas którego adepci 

zapoznają się z najnowszymi trendami   
w technologii optycznej. 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa         
w dniu 30 czerwca br.
Więcej informacji na stronie interneto-
wej firmy Safilo www.safilogroup.com

nowości

Jak stwierdził szef projektu, Alan Tinger, 
nie da się ze stuprocentową dokładnoś-
cią orzec, czy w przyszłości najwięksi 
optycy będą posiadali odpowiednie do-

świadczenie, ale z całą pewnością prak-
tyka w tej dziedzinie będzie znacząco 
odbiegać od tej, jaką znamy obecnie. Co 
zresztą, zdaniem Tingera, jest zupełnie 

naturalne.  Wpływ na to ma technologia 
oraz cyfryzacja, dlatego też jedno z zało-
żeń Foresight Project Raport to nadanie 
odpowiedniej perspektywy nadchodzą-
cym zmianom i przygotowanie sektora 
optycznego, podobnie jak i okulistyki, 
na przyszłe wyzwania oraz możliwości, 
które za tym idą. 
Raport podzielony został na 4 główne 
tematy. Pierwszy to technologia i za-
kłócenia, drugi omawia biznes, trzeci 
poświęcony jest edukacji i szkoleniom, 
ostatni zaś – regulacjom prawnym. 
Twórcy raportu zauważają, że warto                                                                                            
w rozwoju technologicznym wesprzeć  
się analizą przeprowadzoną przez  
sztuczną inteligencję. Pozwoli to na 
wyeliminowanie niektórych błędów, 
których nie pozwalają dzisiaj uniknąć 
prześwietlenia CT oraz MRI. Tinger prze-
konuje: „Nowa technologia może wypło-
szyć konie, ale może też zainspirować, 
by podnieść swoje kwalifikacje i stać się 
prawdziwym lekarzem od oczu”.
Szczegóły raportu przedstawimy w na-
stępnym numerze magazynu OKO.  

Wizja optyki na rok 2030

Konkursowy pro-
gram dla projek-
tantów oprawek

Źródło: www.aop.org.uk
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Źródło: www.vanityfair.it

A discussion of the potential impact of 
technology on the UK optical sector to 2030

Foresight 
Project Report

Report by 2020health 
March 2016

W marcu bieżącego roku 
ujrzał światło dzienne 
raport, omawiający 
przyszłość w świecie 
optycznym. Foresight 
Project Report, bo 
o nim mowa, to 183 
stronicowy dokument 
sporządzony przez 
niezależną organizację 
2020Health na zlecenie 
Optical Confederation, 
którego celem jest 
przybliżenie możliwego 
rozwoju technologii oraz 
jej wpływu na sektor 
optyczny w Wielkiej 
Brytanii do roku 2030.
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Projekt nazywa się Parsee i tworzy go 
7 osobowy zespół z Polski (organizacja 
non-profit). Co tak naprawdę będą ofe-
rować okulary Parsee? Mówimy tutaj 
o czterech funkcjach. Rozpoznawanie 
tekstu umożliwiające czytanie nie tylko 
napisów z otoczenia, ale również gaze-
ty. Kolejna możliwość to rozpoznawanie 
twarzy, kształtów i kolorów. Po rozpo-
znaniu tych elementów okulary będą 
przetwarzać tekst i opis obiektów na 
audio. Dzięki temu osoba niewidoma 
będzie miała „podgląd” w świat ją ota-
czający.
Jak projekt wygląda na dzień dzisiejszy? 
„Stworzyliśmy prototyp okularów, które 
rozpoznają m.in. tekst i zamieniają na 
audio, aktualnie rozwijamy pozostałe 
funkcjonalności. Np. rozpoznawanie 
kolorów, twarzy, itp. Wszystko robimy 

na razie własnym sumptem, korzystając                                
z druku 3D, elektroniki (kamera) i mobil-
nej appki. Co najważniejsze, prace posu-
wają się mocno do przodu i w tym celu 
uruchomiliśmy kampanię na Indiegogo. 
Chcemy ukończyć wszystkie zapowiada-
ne funkcjonalności, a następnie będzie-
my rozdawać / wysyłać nasze okulary 
za darmo (niespotykane na skalę świa-
tową). Pieniądze są tu potrzebne tylko 
i wyłącznie na produkcję, research i de-
velopment” - mówi Radek Zajączkowski, 
współtwórca projektu.

Od strony technicznej okulary, drukowa-
ne na drukarkach 3D, będą wyposażone 
w kamerę IP. Całość będzie połączona 
ze smartfonem i dedykowaną aplikacją, 
która będzie odpowiedzialna za roz-
poznawanie i przetwarzanie obrazu na 
audio. Okulary będą też posiadać wbu-
dowaną słuchawkę, która będzie dostar-
czać dźwięk bezpośrednio do ucha. Jeśli 
chodzi o połączenie to aplikacja będzie 

tworzyć hot spot, który będzie używany 
przez okulary do streamowania zdjęć         
i odbierania dźwięku z telefonu.
Oczywiście wszystko jest jeszcze w fa-
zie developmentu i zapewne przed tym 
projektem jest jeszcze sporo wyzwań. 
Trzeba jednak przyznać, że inicjatywa 
i pomysł są nie tylko godne uwagi ale 
należy im również bardzo mocno kibico-
wać. Według WHO aż 314 milionów ludzi 
na świecie jest niewidzących lub słabo-
widzących.
Jest to projekt o charakterze non-pro-
fit. Warto to podkreślić, bo początkowy 
koszt stworzenia pary okularów wynosi 
300 USD, potem ma być sukcesywnie re-
dukowany wraz z uruchomieniem pro-
dukcji.
Parsee poszukuje pieniędzy za które 
można będzie dokończyć projekt i roz-
począć produkcję. Na Indiegogo trwa 
już zbiórka, której celem jest zebranie  
25 000 USD.
Jak Parsee chce utrzymać projekt przy 
życiu? W końcu rozdawać będą okulary 
za darmo. Radek Zajączkowski tłuma-
czy, że stawiają na sponsorów, crowd-
dfunding, cross selling np. z telekoma-
mi, NGO. Zadanie to może być bardzo 
trudne, ale jeśli produkt faktycznie się 
uda jest szansa, że znajdą się chętni aby 
wesprzeć go finansowo i dołączyć swoje 
logo do tej ważnej inicjatywy.
Więcej informacji na www.parsee.org

Parsee - okulary dla niewidomych

Źródło: www.antyweb.pl

fo
t.

 w
w

w
.p

ar
se

e.
or

g

Zespół polskich inżynierów 
chce wykorzystać obec-
nie dostępne technologie, 
aby ułatwić życie osobom 
niewidzącym i słabowidzą-
cym. Niesamowita inicjaty-
wa tym bardziej, 
że okulary te chcą rozda-
wać za darmo każdemu 
kto ma potwierdzony ten 
rodzaj inwalidztwa.
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Nowe oblicze Scorpiona

Motorem firmy jest marka TONNY, któ-
ra już od dawna plasuje się w czołów-
ce sprzedaży ilościowej w segmencie 
opraw. Dzieje się tak dzięki jakości 
samego produktu, ale także dzięki 
podejściu jakie firma prezentuje przy 
współpracy z partnerami biznesowy-
mi, co bezpośrednio wpływa na zwięk-
szenie punktów sprzedaży w całym 
kraju oraz rozwoju kanałów dystrybu-
cji. I to podejście właśnie zaczyna sze-
rzej komunikować poprzez odświeże-
nie swojego wizerunku.
„Nowe hasło promujące firmę VISION 
OF PARTNERSHIP wpisane w nowy 
branding firmy, najlepiej oddaje to, ja-
kie mamy podejście do biznesu.
Wysokie kompetencje naszych pra-
cowników, indywidualny opiekun dla 
każdego klienta, uczciwa polityka ce-
nowa, szybki serwis produktów oraz 
baza klientów VIP, to tylko niektóre        

z wielu atutów współpracy z naszą 
firmą. Nasz re-branding to kolejny po 
dystrybucji etap w budowaniu pozycji 
lidera. Nasza firma od lat dba o swoich 
partnerów biznesowych, a dziś jest 
gotowa na pokazanie swojego oblicza     
w nowoczesnym design. Taki jest Scor-
pion i takie są nasze marki ”– komentu-
je właściciel firmy Tomasz Urban.
Firma zapowiada, że w ślad za odświe-
żeniem wizerunku Scorpion, kolejny 
krok to bardzo mocna komunikacja 
kluczowej dla niej marki - TONNY.
Firma nie chce zdradzać jeszcze szcze-
gółów, ale udało nam się ustalić, że 
wspólnie z agencją reklamową spe-
cjalizującą się w strategii i w re-bran-
dingach, pracują nad podwyższeniem 
pozycjonowania marki i budową jej 
efektywnego wizerunku. Wszystko po 
to, aby atuty marki tj. nowoczesność, 
podążanie za trendami, wysoka jakość 

i styl, w połączeniu z przystępną dla 
klientów ceną, było bezpośrednią od-
powiedzią na potrzeby jej grupy doce-
lowej.
SCORPION nastawiony jest na promo-
cję swoich brandów, ale nie tylko przez 
kampanie reklamowe w mediach. Kon-
centruje się również na silnym wspar-
ciu w miejscu sprzedaży: ciekawe ma-
teriały POS i atrakcyjne gadżety mają 
uzupełniać ofertę w salonach i poma-
gać sprzedawcom ukazywać światowy 
wizerunek polskiej marki TONNY.
Śmiało można powiedzieć, że zarów-
no marka, jak i sama firma, posiada już 
serwis na światowym poziomie, a teraz 
dzięki re-brandingowi także „naocz-
nie” będą mogli tego doświadczać ich 
partnerzy biznesowi i klienci.

Scorpion to jeden z głównych graczy na rynku opraw okularowych i okularów
słonecznych w Polsce. Czołowe brandy w jego portfolio to: Tonny, Tonny

KIDS, Marvellens, SeeMe, Francis Gattel.

nowości
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JAI KUDO NA FASHIONWEEK 
POLAND 2016

Coroczne święto mody także i tym ra-
zem przyciągnęło tłumy fanów z całego 
kraju, na których czekały cztery inten-
sywne dni niezapomnianych pokazów. 
W tym roku odbyło się ich aż trzydzie-
ści. Tym samym na wybiegu swoje ko-
lekcje mogli zaprezentować zarówno 
znani i cenieni projektanci tacy jak 
Eva Minge, Natasha Pavluchenko czy 
Jacob Birge Vision, jak i także młodzi 
designerzy, którzy już teraz potrafią 
zadziwiać swoim warsztatem. 
Na szczególną uwagę zasługują za-
prezentowane przez nich wschodzą-
ce marki Zwyrd i zwłaszcza Khategat. 
Monochromatyczne puchowe ubra-
nia, rozpoznawanej przez wielu mło-
dych fanów marki Khategat, w cieka-

wy sposób połączyły w jednej formie 
wyrazu przeszłość i nowoczesność, 
idealnie zaakcentowaną przez oprawy 
JAI KUDO. Udostępnione na potrzeby 
pokazu ekstrawaganckie modele TURF 
MOOR i VAUXHALL, wraz ze szkłami 
MIRROR, w wymowny sposób pod-
kreśliły nieszablonowość i wizjoner-
stwo projektantki. Zwłaszcza bardzo 
trafionym – co należy podkreślić – jej 
w pełni autorskim pomysłem, okazało 
się użycie do opraw lustrzanek. Dzięki 
temu zabiegowi, oprawy, choć bardzo 
interesujące same w sobie, przyciągały 
uwagę obserwatora w nie mniejszym 
stopniu niż prezentowane przez mo-
deli ubrania.
Na koniec należy podkreślić z całą 

mocą, że zarówno całe święto mody 
Fashion Philosophy Fashionweek Po-
land 2016 r. jak i premierowa prezenta-
cja opraw i lustrzanek podczas wybie-
gów, okazały się niezwykle udanymi 
przedsięwzięciami. Z pewnością wyko-
rzystanie produktów JAI KUDO, także 
jako elementu ubioru, należy uznać za 
bardzo pożądany sposób ich reklamy. 
Choć są one nadal rzadko kojarzone ze 
światem mody, można chyba pokusić 
się o stwierdzenie, że pewien schemat 
został przełamany. Na koniec warto 
także dodać, iż zarówno soczewki jak 
i oprawy dostępne są w ofercie produ-
centa. Szczegóły na jaikudo.pl oraz 
jaikudo-eyewear.com

ŁÓDŹ W dniach 19-24 kwietnia już po raz czternasty fani mody mieli okazje 
uczestniczyć w Fashion Philosophy Fashionweek Poland. 

nowości
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Pierwsza kolekcja bioplastycznych okula-
rów przeciwsłonecznych w natarciu!

To jedna z pierwszych serii firmy, któ-
rej założycielkami są Vlasta Kubušová 
oraz Verene Michels. Postawiły one 
sobie za cel, by wszechobecny plastik 
zastąpić biodegradowalnymi substy-
tutami. Dziesięć prototypów można 
było kupić podczas Milan’s 2016 De-
sign Week w galerii Rossany Orlandi. 
Collection 1 stanowi przykład jak ra-
dzić sobie z produktami, których czas 
w świecie mody minął. Jako materiał                                           
z którego okulary zostały skonstruowa-
ne, wykorzystano plastik pochodzenia 

roślinnego, który jest dość wytrzymały 
w codziennym użyciu, a który ulega 
szybkiej biodegradacji po wyrzuceniu.
Możliwe, że wpływ na ten proces ma 
poliaktyd, zwany popularnie kwasem 
mlekowym, służący jako główny skład-
nik okularów przeciwsłoneczych. Od-
powiednio podgrzany daje wielorakie 
możliwości do kształtowania przed-
miotu i można go uzyskać z mąki ku-
kurydzianej, trzciny cukrowej a także 
tapioki.
Plastik utrwala się podczas  sztucznie 

przyspieszonego procesu chłodzenia, 
nazywanego zwyczajowo zeszkle-
niem. Gdy tworzywo stwardnieje, wy-
tworzenie się kryształów powoduje 
zmieniające się poziomy przezroczy-
stości i bąbelkową strukturę .
Ciekawostką jest fakt, że choć okulary 
przeciwsłoneczne zostały wykonane    
z różnego rodzaju bioplastycznego 
materiału, to tego typu technologia 
nie jest wystarczająco zaawansowana, 
by w podobny sposób skonstruować 
soczewki. 

Moda zmienną jest. By wyjść naprzeciw wciąż zmieniającym się trendom, berlińska pracownia 
Crafting Plastic (cp!) stworzyła kolekcję okularów przeciwsłonecznych dumnie noszących nazwę 

Collection 1.  
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Dużą rolę w opracowaniu biopla-
stycznej technologii odegrał profesor 
Słowackiego Uniwersytetu Technolo-
gicznego w Bratysławie, Pavel Alexy. 
W porównaniu z tradycyjnymi biopla-
stikami uzyskanymi ze stuprocentowo 
odnawialnych źródeł, te zastosowane 
przez Crafting Plastic bardzo dobrze 
radzą sobie w codziennych warun-
kach. Design okularów jest uzależnio-
ny jedynie od technologii i materiałów 
i obecnie czekają na opatentowanie.
Podczas niektórych testów z biodegra-

dowalnymi pigmentami oraz natural-
nym barwnikiem spożywczym używa-
no koloru. Zaowocowało to zarówno 
ostrymi akcentami, jak i marmurkowym 
wzorem. Niektóre z okularów pokazy-
wały paski niebieskie i żółte, a niektó-
re uzyskały kryształki otaczające szkła. 
Jeszcze inna para została wykonana                               
z różnych próbek tworzywa, w efekcie 
czego oprawka wyraźnie odbiega ko-
lorem od zauszników.
Firma cp! zapewnia, że codzienne no-
szenie okularów nie rozpuści ich. Mogą 

za to rozłożyć się wraz z kompostem. 
Albo mogą zostać zwrócone do Craf-
ting Plastic, gdzie poddane zostaną 
procesowi biodegradacji lub wyko-
rzystane będą do stworzenia nowego 
produktu. Tak przynajmniej twierdzą 
założycielki.
Więcej informacji: www.craftingpla-
stics.com

Okulary z serii Collection 1, fot. Crafting Plastic (cp!)
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Materiały bioplastyczne używane do produkcji okula-
rów biodegradowalnych, fot. Crafting Plastic (cp!)

Opracowanie: INTEROPTYKA, 
na podst. mat. pras.  Crafting Plastic (cp!)
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Jak powstały okulary?

Historia okularów sięga starożyt-
ności. Już wtedy zaczęto używać 
różnych przedmiotów, których ce-
lem miało być poprawienie ostroś-
ci widzenia. I tak np. w mitycznej 
Grecji popularne stało się kuliste 
naczynie wypełnione wodą, które 
powiększało oglądane przez nie 
obrazy. W Helladzie używano na-
tomiast prostych narzędzi powięk-
szających jak na przykład wklęsłe 
lustra. 

Do powiększania używano rów-
nież rożnych naturalnych i przezro-

czystych kryształów. W niektórych 
źródłach historycznych, możemy 
znaleźć informację, że w X wieku 
w Chinach używano ich właśnie do 
polepszania widzenia. Inni histo-
rycy twierdzili, że Neron podczas 
oglądania walk gladiatorów w Ko-
loseum używał szmaragdu, który 
przykładał do oka. Najprawdopo-
dobniej jednak ów kamień służył 
jako filtr łagodzący przemęczenie 
oczu. Inni badacze uważają nato-
miast, że szmaragd jako kamień 
ozdobny, miał jedynie podkreślać 
splendor cesarza. 
Z literatury średniowiecznej z ko-
lei możemy dowiedzieć się o ka-
mieniach potrafiących powiększać 
druk – można je uznać za prototyp 
soczewki. Aleksander della Spina 

był pierwszym znanym z nazwiska 
twórcą okularów (sztuka ich wy-
konywania znana była jednak już 
nieco wcześniej). Połączył dwa ka-
mienie, które należało nosić przed 
oczami, ponieważ wtedy stawały 
się użytecznym dla nich narzę-
dziem. Można zatem uznać, że ok. 
XIV wieku pojawiły się okulary – we 
współczesnym tego słowa znacze-
niu. 

Do upowszechnienia okularów,        
a więc również w jakimś sensie do 
rozwoju tego dotychczas wąskiego 
rynku, przyczynili się skrybowie, 
których zadaniem było przepisy-

Wyniki badań oceniających percepcję wszystkich zmysłów człowieka wskazują, że aż 80% informacji 
o otaczającym nas świecie dociera do mózgu poprzez zmysł wzroku. Ten fakt świadczy o jego funda-
mentalnym znaczeniu dla jakości życia człowieka. Ponadto, biorąc pod uwagę, że około 70% populacji 
powyżej 15 roku życia powinno mieć zastosowaną korekcję wzroku, widzimy jak ważnym i jak często 

niezbędnym przedmiotem powinny być okulary. To właśnie one mogą poprawić komfort życia, dać moż-
liwość wykonywania czynności zawodowych, jak też rozwijania swoich zainteresowań czy też uprawiania 

niektórych sportów. Współcześnie okulary stały się przedmiotem powszechnie używanym 
i w skomplikowanej, bardzo różnorodnej rzeczywistości, wręcz niezbędnym. Nie było tak zawsze. 

Historię okularów spróbują przedstawić specjaliści z Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. 

Francisco de Goya, Autoportret w okularach, 1797

Pierwsze lupy

Wyjątkowe właściwości 
kryształów?

Manuskrypty i wynale-
zienie druku 

40
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wanie godzinami manuskryptów 
świętych ksiąg. 
Wraz z upływem czasu, popyt na 
okulary stale rósł – zwłaszcza po 
wynalezieniu druku (za datę wy-
nalezienia druku uznaje się rok 
1450), kiedy pojawiła się oczywi-
sta konieczność radzenia sobie                      
z coraz mniejszą czcionką. Liczba 
wytwórców okularów w niektó-
rych miastach była tak duża, że 
zaczęli łączyć się w cechy. Oku-
lary były wówczas wykonywane 
z dwóch soczewek, połączonych 
ze sobą formą mostka lub zawia-
su. Osadzane były w obręczach 
wykonanych z różnych surowców 
– metalu, drewna, skóry czy kości 
– za pomocą szpilki umieszczonej 
przy uchwytach. Podczas czytania 
konieczne było trzymanie ich jed-
ną ręką przed oczami. Co ciekawe 
mieszkańcy Chin oprawki wykony-
wali ze skorupy żółwia, gdyż wie-
rzyli, że przyniesie to szczęście ich 
użytkownikowi.  

Przełomem w optyce było wyna-
lezienie w I połowie XVII wieku. 
zauszników przez londyńskiego 
optyka – Edwarda Scarletta. Udo-
skonalił on okulary wyposażając 
je w sztywne pręciki, które były 
zakończone dużymi pierścieniami 
przylegającymi do skroni. Tak istot-
ne i wygodne zauszniki, pojawiły 
się zatem dopiero po ponad 350 la-
tach od wejścia okularów w użycie. 

W XVIII wieku pojawiły się okula-
ry w nowej, bardziej wyszukanej 
i eleganckiej, i czasami bardzo 
kunsztownej formie nazwane „lor-
gnon” lub „Face-a’-main”. Inkrusto-
wano je często kosztownymi mate-
riałami takimi jak masa perłowa czy 
też szylkret (skorupa żółwia). Zdo-
biono je również kamieniami szla-
chetnymi. Bardzo często elementy 
metalowe wykonane były ze złota 
lub po prostu były złocone. Oku-
lary tego rodzaju traktowane były 

bardziej jak biżuteria niż pomoc 
poprawiająca jakość widzenia. Były 
bardzo kosztowne, a więc mogły 
sobie na nie pozwolić raczej osoby 
zamożne.

Kolejną propozycją były okulary 
jednooczne trzymane na rącz-
ce czyli tzw. monokl. Soczewkę 
umieszczało się między kością 
policzkową a brwią. Angielska 
arystokracja upodobała sobie to 
pojedyncze szkiełko w XIX w. Do-
datkowo było ono zaopatrzone 
w łańcuszek albo tasiemkę, dzięki 
czemu można było przypiąć je do 
ubrania i uniknąć zgubienia. 
Po I wojnie światowej, znikła jed-
nak moda na ten rodzaj okularów.

Swoją popularność zyskały na po-
czątku XX wieku. Charakteryzo-
wało je to, ze trzymały się same 
na nosie za pomocą sprężystego 
uchwytu („podnoska”), będące-
go jednocześnie zaciskiem na na-
sadzie nosa. Nazywane były też 
„prince-nez”.

Na przełomie wieków XIX i XX,            
z myślą o robotnikach, a także 
sportowcach, optycy stworzyli 
specjalistyczne okulary. Tak po-
wstały gogle, które były noszone 
np. przez kierowców czy pilotów. 
To prototypy współczesnych gogli 
narciarskich.

Jak pokazuje historia, okulary prze-
szły długą drogę – zawsze były 
użytecznym, choć nie zawsze wy-
godnym przedmiotem – który spra-
wiał, że człowiek lepiej widział. Na 
szczęście czasy się zmieniły. Dziś, 
w XXI wieku, zapotrzebowanie na 
okulary jest nadal duże, dlatego 

współcześni optycy, oferują nam 
estetyczne, wygodne i nowator-
skie okulary – tak, aby każdy mógł 
wybrać model uwzględniający pa-
rametry korekcji oraz stosowny do 
jego potrzeb estetycznych. 

Krajowa Rzemieślnicza Izba Optycz-
na (KRIO) – organizacja samorządu 
zawodowego, zrzeszająca obecnie                       
6 cechów optycznych, których człon-
kowie prowadzą około 900-set salo-
nów, sklepów czy też usługowych pra-
cowni optycznych. Jej początki sięgają 
lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy 
to środowisko optyków miało swoją 
reprezentację  w ramach Komisji Bran-
żowej usytuowanej przy ówczesnym 
Centralnym Związku Rzemiosła (CZR), 
a od 1996 r działający pod nazwą Zwią-
zek Rzemiosła Polskiego (ZRP). 
Jednym z fundamentalnych warun-
ków, pozwalających na przynależność 
do Cechu Optycznego, jest posiadanie 
kwalifikacji zawodowych i co najmniej 
trzyletni staż pracy. Ponadto, jednym     
z podstawowych dokumentów obo-
wiązujących osoby zrzeszone w ce-
chach optycznych jest Kodeks Etycz-
no-Zawodowy Optyka. W ten sposób 
KRIO bierze na siebie część odpowie-
dzialności za działanie zrzeszonych op-
tyków, dając tym samym świadectwo 
ich umiejętnościom i kompetencjom.
KRIO systematycznie szkoli zrzeszo-
nych optyków, współpracując w tym 
zakresie z ośrodkami akademickimi, 
takimi jak: Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet 
Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet 
Warszawski, jak też Politechnika Wroc-
ławska.
Więcej informacji: www.krio.org.pl 

Jak powstały okulary?

Historia okularów sięga starożyt-
ności. Już wtedy zaczęto używać 
różnych przedmiotów, których ce-
lem miało być poprawienie ostroś-
ci widzenia. I tak np. w mitycznej 
Grecji popularne stało się kuliste 
naczynie wypełnione wodą, które 
powiększało oglądane przez nie 
obrazy. W Helladzie używano na-
tomiast prostych narzędzi powięk-
szających jak na przykład wklęsłe 
lustra. 

Do powiększania używano rów-
nież rożnych naturalnych i przezro-

czystych kryształów. W niektórych 
źródłach historycznych, możemy 
znaleźć informację, że w X wieku 
w Chinach używano ich właśnie do 
polepszania widzenia. Inni histo-
rycy twierdzili, że Neron podczas 
oglądania walk gladiatorów w Ko-
loseum używał szmaragdu, który 
przykładał do oka. Najprawdopo-
dobniej jednak ów kamień służył 
jako filtr łagodzący przemęczenie 
oczu. Inni badacze uważają nato-
miast, że szmaragd jako kamień 
ozdobny, miał jedynie podkreślać 
splendor cesarza. 
Z literatury średniowiecznej z ko-
lei możemy dowiedzieć się o ka-
mieniach potrafiących powiększać 
druk – można je uznać za prototyp 
soczewki. Aleksander della Spina 

był pierwszym znanym z nazwiska 
twórcą okularów (sztuka ich wy-
konywania znana była jednak już 
nieco wcześniej). Połączył dwa ka-
mienie, które należało nosić przed 
oczami, ponieważ wtedy stawały 
się użytecznym dla nich narzę-
dziem. Można zatem uznać, że ok. 
XIV wieku pojawiły się okulary – we 
współczesnym tego słowa znacze-
niu. 

Do upowszechnienia okularów,        
a więc również w jakimś sensie do 
rozwoju tego dotychczas wąskiego 
rynku, przyczynili się skrybowie, 
których zadaniem było przypisy-

Wyniki badań oceniających percepcję wszystkich zmysłów człowieka wskazują, że aż 80% informacji 
o otaczającym nas świecie dociera do mózgu poprzez zmysł wzroku. Ten fakt świadczy o jego funda-
mentalnym znaczeniu dla jakości życia człowieka. Ponadto, biorąc pod uwagę, że około 70% populacji 
powyżej 15 roku życia powinno mieć zastosowaną korekcję wzroku, widzimy jak ważnym i jak często 

niezbędnym przedmiotem powinny być okulary. To właśnie one mogą poprawić komfort życia, dać moż-
liwość wykonywania czynności zawodowych, jak też rozwijania swoich zainteresowań czy też uprawiania 

niektórych sportów. Współcześnie okulary stały się przedmiotem powszechnie używanym 
i w skomplikowanej, bardzo różnorodnej rzeczywistości, wręcz niezbędnym. Nie było tak zawsze. 

Historię okularów spróbują przedstawić specjaliści z Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Francisco de Goya, Autoportret w okularach, 1797

Pierwsze lupy

Wyjątkowe właściwości 
kryształów?

Manuskrypty i wynale-
zienie druku 
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wieści z KRIO

Dodatkowe informacje:

Krajowa
Rzemieślnicza 
Izba Optyczna

Czas na zauszniki

Lorgnon – XVIII w.

Monokl

Binokle

Okulary specjalistyczne 
- gogle

XXI w. – okulary dalej 
„w modzie”
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targi optyczne

Odwiedzający mogli tu spotkać 16% 
więcej uczestników, ogółem 329 
wystawców i marek, a także zapo-
znać się z najnowszymi osiągnięcia-
mi  w dziedzinie Optyki, Optometrii 
i Audiologii oraz nowymi trendami              
w produkcji oprawek do okularów. 
Wśród odwiedzających dużą po-
pularnością cieszyły się zapocząt-
kowane tu nowe inicjatywy, takie 
jak Galeria Naukowych Innowacji                           

i Technologii, która była okazją do 
zaprezentowania osiągnięć w tym 
sektorze, a także wystawa Madrid 
Moda Óptica, na której można było 
zobaczyć pięknie zaprojektowane 
oprawki do okularów i okulary prze-
ciwsłoneczne. 
24. kongres OPTOM, zorganizowa-
ny przez hiszpańską Generalną Radę 
Optyków-Optometrystów (CGCOO), 
który odbywał się w tym samym cza-
sie co ExpoOptica, przyciągnął 1300 
zarejestrowanych profesjonalistów    
z branży i został przez organizatorów 
okrzyknięty znakomitym sukcesem. 
Podczas 31. edycji targów ExpoOp-
tica, Międzynarodowej Wystawy  
Optyki i Optometrii zorganizowa-
nej przez Ifema, która odbywała się           
w dniach od 8 do 10 kwietnia na te-
renie Feria de Madrid, zaangażowa-
ne firmy znalazły okazje do rozwoju 
swojego biznesu, a na wydarzenie 
przychodziły tłumy odwiedzających. 
Te wiodące w sektorze optycznym na 
Półwyspie Iberyjskim branżowe tar-

gi oraz punkt spotkań biznesowych 
dla wszystkich jego przedstawicieli 
w Hiszpanii i Portugalii przyciągnęły 
łącznie 7700 odwiedzających, 14,3% 
więcej niż poprzednia edycja w roku 
2014. Niemal 68% uczestników bran-
żowych stanowili optycy, 17% opty-
cy niezależni. W kolejności ważności 
poprzedzały ich sieci audiologiczne                                                                      
i optyczne, centra sprzedażowe, 
franczyzy optyczne, sklepy ze spe-
cjalistycznymi okularami przeciw-
słonecznymi i sektory dystrybucji 
hurtowej. 
Skąd pochodzili odwiedzający? Ogó-
łem 43% było z Madrytu, następnie     
z Andaluzji, Katalonii i Autonomicz-
nej Wspólnoty Walencji. Jeśli chodzi 
o wzrost liczby odwiedzających, tym 
razem było ich niemal dwukrotnie 
więcej z Balearów i Aragonii, następ-
nie niemal 22% więcej z Katalonii             
i kraju Basków, La Rioja, Castile y León 
i Castile-La Mancha. 
Patrząc w skali międzynarodowej, 
na targi ExpoOptica przybyli goście 
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Targi EXPOOPTICA 
2016 okazały się 
wielkim sukcesem, 
przyciągając niemal 
7700 odwiedzają-
cych, a zatem 14,3% 
więcej niż w ostat-
niej edycji.
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z 27 krajów. 75% odwiedzających                         
z zagranicy było z Portugalii, Niemiec, 
Francji i Włoch, w tym Portugalia sta-
nowiła lwią część (46%) międzynaro-
dowej społeczności.
Jeśli chodzi o serwisy społecznoś-
ciowe, targi ExpoOptica 2016 były 
popularnym wydarzeniem. Ogółem 
przyciągnęły 2695 obserwujących, 
1615 na Facebooku i 1080 na Twitte-
rze. Wszystko to doprowadziło do 
systematycznego wzrostu liczby re-
jestracji na stronach targów od grud-
nia 2015. 

Tegoroczne targi ExpoOptica na-
brały rozpędu za sprawą znacznego 
wzrostu liczby wystawców i różnych 
niepowtarzalnych innowacji, które 
dodały wydarzeniu wartości. Targi 
ExpoOptica przyciągnęły 16% więcej 
uczestników, łącznie wzięło w nich 
udział 127 bezpośrednich dostaw-
ców, a do tego 329 wystawców. 
Na tegorocznych targach  ExpoOp-
tica zapoczątkowano interesujące 
nowe inicjatywy, takie jak Galeria 
Naukowych Innowacji i Technolo-
gii, wystawa osiągnięć w sektorze 
optycznym oraz wystawa Madrid 
Moda Óptica oferująca atrakcyjny 
wybór unikalnych oprawek i okula-
rów przeciwsłonecznych. 
Jak twierdzi Francisco Prats, prze-
wodniczący Komisji Organizatorów 
ExpoOptica i przewodniczący prze-
mysłu Opticas Prats, „ta edycja poka-
zała nam oznaki rewitalizacji w sek-
torze optycznym, nie tylko za sprawą 
większej liczby odwiedzających niż 
w poprzednich edycjach, lecz rów-
nież dzięki zainteresowaniu profe-
sjonalistów z tego sektora różnymi 
przedstawionymi innowacjami. Ta 
edycja wyznaczyła nowy standard, 
dlatego oczekujemy, że w przyszłych 
edycjach staniemy się jeszcze lepiej 
ugruntowani i wzmocnieni” - powie-
dział Prats. 
Jeśli chodzi o nowe dodatki obecne 
podczas tej edycji targów ExpoOp-
tica, Francisco Prats był zadowolony 
z rezultatów, jakie przyniosły inicja-
tywy Galeria Innowacji oraz Ma-
drid Moda Óptica i stwierdził, że „te 
nowe formy działania są konieczne 

do ożywienia tego wszystkiego, na 
co odwiedzający mogą tu liczyć. To 
są nowe sposoby prezentowania 
produktów, które wykraczają poza 
formę zwykłych stoisk, a tym samym 
umożliwiają promowanie produk-
tów oferowanych przez wystawców                       
w sposób bardziej pasujący do 
współczesnych czasów”. 
Galeria Naukowych Innowacji                                                                    
i Technologii dla sektora optyki oku-
listycznej i optometrii odbyła się pod 
patronatem Ifema-ExpoOptica i Ge-
neralnej Rady Optyków-Optometry-
stów (CGCOO), przy wsparciu ze stro-
ny Fundación para el Conocimiento 
Madrid. Galeria promuje branżowych 
profesjonalistów, propagując inno-
wacje w sektorze optycznym wśród 
firm przemysłowych, profesjonali-
stów i ogółu społeczeństwa. Jednym 
słowem, jest to okazja dla działów 
badań i rozwoju do prezentowa-
nia produktów i usług w dziedzinie 
wysoko zaawansowanej optometrii                                                        
i optyki. 
Do uczestnictwa w pierwszej edy-
cji Galerii Naukowych Innowacji                                                  
i Technologii wybrano następujące 
firmy: Prats (seria soczewek korekcyj-
nych Visualist), Essilor (soczewki ko-
rekcyjne -108D Cyl 6.00), Mark’Ennovy 
(Gentle od Mark ennovy 59 multifo-
cal i toric multifocal), Supder Distri-
buciones (Doro 820 Mini Claria), 
Conoptica (Apex-Fit, moduł do ad-
aptowania soczewek kontaktowych 
o spersonalizowanych parametrach 
i Calculens, nomogram do adapto-
wania soczewek kontaktowych RPG 
dla grupy badającej stożek rogówki 
stowarzyszenia IOBA z Universytetu 
w Valladolid) oraz Plusindes (projekt 
Retiplus, z systemem rzeczywisto-
ści rozszerzonej i obszerną analityką 
danych na temat patologii odpowie-
dzialnych za ograniczenia wzroku). 
Kolejnym nowym konceptem wdro-
żonym w ramach targów ExpoOptica 
2016 była wystawa Madrid Moda 
Óptica, na której zaprezentowano 
niemal 120 modeli oprawek i ramek, 
przeznaczonych specjalnie dla osób 
o dużych oczekiwaniach pod wzglę-
dem stylu. Wszystko to sprawiło, że 
targi ExpoOptica stały się kluczo-
wym wydarzeniem w dziedzinie 
mody optycznej w Hiszpanii, propa-
gującym trendy powstające wśród 

projektantów oprawek i okularów 
przeciwsłonecznych na rynku, które 
odzwierciedlają styl życia użytkow-
nika. 
Ta ogromna ekspozycja projektów 
była okazją do łatwego eksploro-
wania rewolucyjnych, nowatorskich 
pomysłów, kolekcji od znanych pro-
jektantów, na nowo odkrytych kla-
sycznych stylów i ekskluzywnych 
oprawek, produkowanych z wykorzy-
staniem najwyższej klasy materiałów. 
Ta pierwsza edycja wystawy Madrid 
Moda Óptica była starannie przygo-
towana i położyła fundamenty pod 
tworzenie podczas następnych edy-
cji ekskluzywnej sekcji, specjalizują-
cej się w modzie okularowej. Sekcja 
ta ma przedstawiać kolekcje od no-
wych projektantów, wielkich graczy 
na rynku mody i niezależnych marek 
tworzących ekskluzywne, awangar-
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Interesująca ewolucja 
targów handlowych
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dowe serie wykwintnych produk-
tów. Architektura wystawy została 
zaprojektowana przez Mimétrica, 
studio projektowe specjalizujące się 
w tworzeniu multidyscyplinarnych 
projektów w dziedzinie technologii, 
designu, architektury i sztuki. 
Podczas pierwszej edycji wystawy 
Madrid Moda Óptica zaprezento-
wano następujące marki: Ion Fiz, Ana 
Locking, Xavier García, Blue&Green, 
Giotto, Piccolo, Elle, Superdry, Costa, 
Europa, Wangles, Life Loft, Centrosty-
le, 41 Eyewear, 4 Contra 1, Polit, Free 
Land, Masao, Betty Barclay, Visibilia 
Titán, Visitec20, Vuillet Vega, Brendel, 
Humphrey’s, Titanflex, Marc O’Polo, 
Joseph Eschenbach, Freeday Barce-
lona, Kinto, Wit, Mammut Polarized, 
Jaytesa Uno, Oxibis, Exalto, Dilem, 
JOOly, Fab Glasses i Parafina. 

Na targach ExpoOptica znalazło się 
miejsce dla wszystkiego - od socze-
wek kontaktowych i korekcyjnych 
do okularów przeciwsłonecznych 
i narzędzi optycznych, jak również 
dla umeblowania, sprzętów, futera-
łów, akcesoriów, części zamiennych, 
rozwiązań IT dla optyków, franczyz, 
szkoleń... Jednym słowem, szeroki 
przekrój przemysłu optycznego, op-
tometrii, soczewek kontaktowych, 
okulistyki, audiologii, pomocy dla 
słabowidzących i sprzętu dla punk-
tów sprzedaży. I tym razem szkolenia 
były jednym z kluczowych punk-
tów na warsztatach przewidzianych              
w programie ExpoOptica Forum 
2016, w ramach targów ExpoOptica 
2016. 
Do tysięcy uczestników branżowych 
na targach ExpoOptica dołączyli 
przedstawiciele sektorów wiodących 
stowarzyszeń i organizacji, takich jak 
hiszpańska Federacja Stowarzyszeń 
Sektora Optycznego, FEDAO; Hi-
szpańskie Stowarzyszenie Produkcji, 
Marketingu i Generalnego Importu 
Optyki i Okulistyki, AEO; Generalna 
Rada Optyków-Optometrystów (CG-
COO), CNOO oraz kampania na rzecz 
ochrony oczu Visión y Vida. 

Podczas tegorocznej edycji targów 
ExpoOptica odbyła się druga edycja 
Galerii ExpoOptica, w miejscu wy-
dzielonym do specjalnych prezen-
tacji wyróżniających się produktów. 
Tym razem pojawiło się na niej 10 
znanych firm - Merident Optergo Ibé-
rica; Low Vision International; Prats; 
Visualist; Eyegum, Top Con, Esencia, 
iExplorer, Soflex, Audio Service i Bel-
tone, które prezentowały swoje naj-
lepsze produkty. 
ExpoOptica oferowała także sze-
roki wybór produktów z dziedziny 
audiologii. Tym razem wzięło w niej 
udział ogółem 9 firm audiologicz-
nych. Niektóre z nich uczestniczyły 
bezpośrednio, jak Grupo GN Hea-
ring, weteran wśród wystawców na 
tym wydarzeniu ze swą marką Bel-
tone, a także producenci Bernafon                                     
i Audio Services. Inni byli tam za po-
średnictwem firm pomocniczych jak 

Deipe, Supder Distribuciones (Doro)                   
i Moin. Sieci takie jak CECOP i Ala-
in Afflelou również przedstawiły na 
targach swe innowacje w dziedzinie 
audiologii. 

24. edycja kongresu OPTOM 
Jednocześnie z targami ExpoOpti-
ca odbył się 24. Międzynarodowy 
Kongres Optometrii, Kontaktologii   
i Optyki, OPTOM. Tego naukowo-
zawodowego wydarzenia o mię-
dzynarodowym prestiżu specjaliści 
i eksperci zajmujący się zdrowiem 
oczu wprost nie mogli przegapić, 
a zorganizowała je Generalna Rada 
Optyków-Optometrystów (CGCOO).            
W kongresie, który odbył się w Cen-
tro de Convenciones Norte na terenie 
Feria de Madrid, udział wzięli wiodą-
cy narodowi i międzynarodowy eks-
perci w sektorze optyki i optometrii. 
W trzydniowym przedsięwzięciu, 
jednym z najważniejszych między-
narodowych wydarzeń naukowo-
zawodowych, udział wzięło 1300 
uczestników i było ono punktem 
spotkań profesjonalistów i badaczy                          
z sektora optyki i okulistyki. Program  
24. edycji tego prestiżowego wyda-

targi optyczne
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 OrtOqueratOlOgía 
COntrOl de la miOpía

lentes de COntaCtO
multifOCales

580. Determinación de marcadores metabolómicos 
del crecimiento ocular axial humano en ojos 
miopes.

Lorena Jiménez Hernández, et al

819. Diseño, caracterización y rendimiento visual con 
nuevos diseños de lentes de contacto multifocales.

Manuel Rodríguez Vallejo, et al

579. El estado de la ortoqueratología en España.

Joan Pérez Corral, et al

525. Comparación del rendimiento visual entre lentes de 
contacto basadas en pupila artificial y lentes de contacto 
multifocales.

Santiago García Lázaro, et al

491. Influencia de la ortoqueratología nocturna 
en el plexo nervioso sub-basal y la sensibilidad 
corneal.

María Nombela Palomo, et al

522. Perfiles de potencia de las lentes de contacto 
rígidas gas permeable con zona óptica multifocal 
variable.

Alejandro Cerviño Expósito, et al
9:30-10:00

ConferenCia
PatroCinada
Tú y tu óptica a 

través de los ojos 
de tus clientes 

Eva Aguilar 
Secundino Conde

610. Evaluación de la lente de contacto MiSight® 
para el control de la miopía en España.

Alicia Ruíz Pomeda, et al 

935. Rendimiento visual y calidad óptica en usuarios de 
lentes de contacto blandas multifocales.

Isabel Molina González, et al

VISITA A LOS PÓSTERES / VOTACIÓN

pelíCula lagrimal lentes intraOCulares 
multifOCales

720. Cambios diurnos en la película lagrimal (NIBUT 
y topografía dinámica) y la agudeza visual con dos 
lentes de contacto de hidrogel silicona desechables 
diarias de nueva generación.
Rute J. Ferreira Macedo de Araújo, et al

499. ¿Tienen las lentes difractivas el mismo rendimiento 
óptico?

Alberto Domínguez Vicent, et al

10:30-11:00
ConferenCia
PatroCinada

Lentes especiales, 
para necesidades 

especiales

Laura de Yñigo

710. Inflamación del epitelio corneal in vitro 
causada por lentes de contacto.

Mario Crespo Moral, et al

466. Evaluación objetiva y subjetiva de los halos tras el 
implante de lentes intraoculares bifocales y trifocales.

Francisco Alba Bueno, et al

550. Estudio comparativo de la osmolaridad lagrimal 
en usuarios de lentes de contacto hidrogel de 
silicona y de ortoqueratología nocturna.

Amelia Nieto Bona, et al

728. Calidad de la función visual en pacientes 
implantados con lente intraocular multifocal difractiva 
versus lente monofocal.

Irene Altemir Gómez, et al

11:00-11:30
ConferenCia
PatroCinada

Nuevas
tecnologías OCT

para el mejor 
diagnóstico 
al servicio 
del óptico-

optometrista
Riccardo Ferraris

687. La fluorometolona tópica al 0.1% protege la 
superficie ocular de los pacientes con síndrome de ojo 
seco frente a condiciones ambientales adversas.

Francisco José Pinto Fraga, et al

735. Evaluación de la calidad visual tras implante de 
lente intraocular multifocal ZMB00.

Galadriel Giménez Calvo, et al

685. La exposición de pacientes con síndrome de 
ojo seco severo a condiciones ambientales adversas 
provoca una exacerbación de la patología.

Alberto López Miguel, et al

856. Evaluación in vitro de tres lentes intraoculares 
difractivas correctoras de la presbicia.

Daniel Monsálvez Romín, et al

Calidad visual patOlOgía y farmaCOlOgía 
del  segmentO anteriOr

instrumentaCión 
en OptOmetría ClíniCa

615. Valoración de la calidad visual con gafas reticulares 
en sujetos sanos.

María del Carmen García Domene, et al

881. Impacto del espesor corneal en el desarrollo y 
progresión del glaucoma.

Juan Carlos Nieto Fernández, et al

562. Utilidad clínica de los índices vectoriales 
astigmatismo ocular residual y disparidad topográfica en la 
detección del queratocono clínico y subclínico.

David Pablo Piñero Llorens, et al

581. Medida de calidad óptica ocular en diferentes grados 
de miopía.

Ana M. Calvo Maroto, et al

614.Errores asociados a la clasificación de queratocono 
usando sistemas basados en el cálculo de la potencia 
corneal.

Esteban Caravaca Arens, et al

723. Evaluación de la consistencia de las medidas del 
ángulo irido-corneal proporcionadas por el módulo de 
glaucoma del sistema Sirius.

Roberto Soto Negro, et al

547. ¿Utiliza el ojo el astigmatismo, la aberración esférica 
u otras aberraciones de alto orden para detectar el signo 
del desenfoque?

Iván Marín Franch, et al

428. Influencia del café en el control de la miopía, ¿puede 
el café frenar el aumento de la miopía?.

Miguel García García, et al

433. Análisis de una campaña de cribado de retinopatía 
diabética en establecimientos sanitarios de óptica.

Diana Bravo García, et al

663. Alteraciones inducidas por la Aberración Esférica en 
el Electroretinograma Multifocal- Estudio Piloto.

Paulo Rodrigues Fernandes, et al

543.¿Pueden las lágrimas artificiales ayudarnos a prevenir 
la queratitis por Acanthamoeba?

Ángela Magnet Dávila, et al  

531. Aplicaciones de la tomografía de coherencia óptica 
de segmento anterior en el glaucoma.

Jordi Castellvi Manent, et al

VISITA A LOS PÓSTERES / VOTACIÓN

aCOmOdaCión tOmOgrafía de COherenCia óptiCa (OCt) aspeCtOs variOs 
relaCiOnadOs COn la Cirugía refraCtiva

440. La respuesta acomodativa en condiciones de máxima 
agudeza visual.

Francisco David Díaz Muñoz

653. Discriminación diagnóstica del OCT entre pacientes 
sanos y con glaucoma incipiente.

Marc Biarnés Pérez, et al

431. Análisis comparativo de tres sistemas de medida de 
paquimetría corneal central.

Jorge A. Calvo Sanz, et al

575. Cambios en el segmento anterior durante la 
acomodación.

Javier Turón Laloya, et al

427. Los test optométricos psicofísicos apoyan los hallazgos de 
adelgazamiento en la retina observados mediante tomografía 
de coherencia óptica en pacientes con Alzheimer leve.

Elena Salobrar García Martín, et al

631. Equivalencia entre la potencia tangencial total del ORBSCAN 
IIz® a 3 mm y la queratometría en córneas intactas y su aplicación 
a la obtención de la potencia corneal tras LASIK miópico.

José Antonio Calvache Anaya, et al

643. ¿Afecta la fenilefrina al funcionamiento del músculo 
ciliar en acomodación dinámica?

Antonio J. del Águila Carrasco, et al

845. Modificaciones del espesor coroideo en pacientes 
afectos de DMAE exudativa sometidos a tratamiento con 
fármacos anti-VEGF.

Gema Insa Sánchez, et al

506.Variaciones de la presión intraocular durante cirugía 
LASIK con láser de femtosegundos.

Carmen Mª Bouza Miguens, et al

578. Efectos de la iluminación en la acomodación: no sólo 
es importante el diámetro pupilar.

Francisco Lara Lacárcel, et al

426. Variabilidad del espesor peripapilar de la retina en 
enfermedad de Alzheimer leve medido mediante OCT.

Elena Salobrar García Martín, et al

635. Incidencia de retoque en pacientes operados con 
lentes intraoculares multifocales.

Arántzazu Martínez Amat, et al

484. Diseño de un ojo artificial acomodativo empleando 
una lente de focal variable electrónicamente. Análisis 
estático y dinámico.

José Juan Esteve Taboada, et al

866. Angiografía sin contraste OCT: nuevas posibilidades 
de diagnóstico y seguimiento en patología vascular.

Andrés Navarro Mingorance, et al

633. Calidad visual tras cirugía refractiva: ICL, PRK, 
Femtolasik y Relex Smile.

Nuria Garzón Jiménez, et al

PAUSA CAFÉ / VISITA ExPOÓPTICA PAUSA CAFÉ / VISITA ExPOÓPTICA

ALMUERZO / VISITA ExPOÓPTICA ALMUERZO / VISITA ExPOÓPTICA

CONFERENCIA INAUGURAL CONFERENCIA INAUGURAL AUDITORIO (SALA N-103 +N-104)

AUDITORIO (SALA N-103 +N-104) SESIÓN PLENARIA SESIÓN PLENARIA

VISITA A LOS PÓSTERES / VOTACIÓN / VISITA ExPOÓPTICA VISITA A LOS PÓSTERES / VOTACIÓN / VISITA ExPOÓPTICA

INAUGURAcIóN
DIAbetes, 
UN Reto eN
AteNcIóN PRImARIA
Dr. José Luis Llisterri
Presidente de la Sociedad 
Española de Médicos de Atención 
Primaria, SEMERGEN.
Andoni Lorenzo
Presidente de la Federación de 
Diabéticos Españoles, FEDE.

sesIóN PLeNARIA
¿cómo APLIcAR LA
evIDeNcIA
A LA PRáctIcA cLíNIcA
eN temAs 
coNtRoveRtIDos?
moderadora: Pilar Cacho Martínez

expertos invitados:
marc biarnés Pérez
Introducción.
brendan barrett
Optometría comportamental.
saúl López mejía
Problemas de aprendizaje 
Arnold J. Wilkins
Filtros cromáticos en terapia.

cURsos moNoGRáFIcos

Tratamiento multidisciplinar de los problemas de 
aprendizaje.
Saúl López Mejía y David Piñero Llorens

Cómo aumentar las ventas de lentes de contacto.
Sarah Morgan

Errores refractivos periféricos y progresión de la miopía.
Hema Radhakrishnan

Soluciones para la presbicia con lentes 
de contacto.
David Madrid Costa.

Manejo del síndrome de ojo seco en el 
gabinete optométrico.
Alberto López Miguel, José Pinto Fraga y 
Alberto López de la Rosa.

Fotografía ocular.
Pablo Gili Manzanaro.

La cirugía refractiva en la consulta de 
optometría.
César Villa Collar.

sala N-101 sala N-102 sala N-105

sala N-109 sala N-110 sala N-114 sala N-115

cURsos cLíNIcos

Cambios morfológicos y refractivos en el ojo 
diabético.
Alejandro Cerviño Expósito.

Tomografía de coherencia óptica (OCT) de polo anterior. 
Nueva tecnología para la evaluación de las LC.
Raúl Gómez Gómez.

sala N-106 sala N-107+N-108

vIeRNes 8 DE ABRILc A L e N D A R I o

sala N-101 sala N-102 sala N-105 sala N-106 sala N-107+N-108 sala N-117+N-118

09:00 h. 

10:00 h. 

10:30 h. 

11:30 h. 

12.15 h. 

13:15 h. 

14:30 h. 

16:00 h. 

17:00 h. 

17:30 h. 

comUNIcAcIoNes oRALes

 14:30 h. sala N-103+N-104

 12:15 h. sala N-103+N-104

www.OPtOMcongreso.com

i 2016

2016

17:30-19:00 BusInEss oPtoM
Por qué cobrar honorarios profesionales diferenciados

¡SíGuENOS
y NO tE PIERDAS
DEtAllE!

Pabellón 9 (expoóptica)

Pełny przegląd sektora

Galeria ExpoOptica
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rzenia obejmował tak istotne zagad-
nienia jak rola optycznej optometrii 
w leczeniu osób cierpiących na cuk-
rzycę, sposoby przełamywania barier 
przy korzystaniu z soczewek korek-
cyjnych i kontaktowych oraz starze-
nie się oczu. 

Jak twierdzi Juan Carlos Martínez  
Moral, przewodniczący CGCOO, suk-
ces tej edycji kongresu podkreślił 
podstawowe znaczenie optyków 
i optometrystów w zakresie okuli-
stycznej opieki zdrowotnej, którzy 
mogą i muszą odgrywać nieodzow-
ną rolę w kontroli oraz wykrywaniu 
oznak i symptomów cukrzycy i in-
nych zaburzeń, aby polepszać opiekę 
zdrowotną i jakość życia ludzi. 
Jeśli chodzi o bliską współpracę po-
między IFEMA i Radą, Martínez Moral 
mówi, że zaowocowała ona sprawniej 
przygotowanym wydarzeniem, które 
z czasem rozrosło się  i wyewoluowa-
ło i że ExpoOptica i Międzynarodo-
wy Kongres OPTOM współpracowały        
z sukcesem już od samego początku. 
Powiedział, że „to relacja pomiędzy 
obiema instytucjami, która jest z ko-
rzyścią dla każdego i w którą warto 
inwestować na przyszłość”. 
Przewodniczący Komitetu Organiza-
cyjnego ExpoOptica, Francisco Prats, 
również opowiadał się za pozosta-
wieniem kongresu Optom w tym 

samym terminie, co targi handlowe. 
„To wiąże wydarzenia, łączy interesy 
i zwiększa liczbę uczestników, co za-
wsze jest korzystne. Ponadto, jest to 
sposób na umożliwienie odwiedza-
jącym wyniesienia więcej z ich wizy-
ty, ponieważ mogą oni uczestniczyć                                                                                      
w dwóch wydarzeniach w tym sa-
mym miejscu i czasie”. Prats zauwa-
żył też, że oba wydarzenia odnoszą 
korzyść z odbywania się jednocześ-
nie, oferując profesjonalistom z bran-
ży optycznej kompleksowy przegląd 
klinicznych i komercyjnych innowacji 
w sektorze optycznym”. 
Następna edycja targów ExpoOpti-
ca i Kongresu OPTOM odbędzie się            
w dniach od 6 do 8 kwietnia 2018 
roku na terenie Feria de Madrid. 

Opracowanie: INTEROPTYKA 
na podst. mat. pras. ExpoOptica

Telefon:  Krzysztof Baran  601 414 276    
               Łukasz Baran     601 208 823                   
E-mail:    fhhilary@gmail.com

Zatrudnimy przedstawiciela handlowego z doświadczeniem

www.blackfin.euwww.blackfin.eu

REKLAMA

Juan Carlos Martínez Moral (CGCOO)



WARSZAWA W dniu 1 maja zakończyły 
się zajęcia na kursie refrakcji II stopnia,    
w szkoleniu uczestniczyło 34 osoby. 
Przyjmujemy zapisy na kolejną edycję 
kursu refrakcji stopnia III, planowane ter-
miny zajęć to 3-4 września i 17-18 wrześ-
nia - zajęcia kończące 20-to godzinny 
kurs. 
Szkolenie obejmuje głównie ćwiczenia 
praktyczne, realizowane w małych gru-
pach, z możliwością indywidualnych 
konsultacji z wykładowcą dr. n. med.  
Andrzejem Styszyńskim. Celem kursu są 
ćwiczenia praktyczne z zakresu bada-  
nia refrakcji oraz sposoby postępowania 
z zastosowaniem procedur optometrycz-
nych. Na kurs zapraszamy osoby mające 
ukończony kurs refrakcji II stopnia lub 
będące absolwentami uczelni o profilu 
optyka okularowa.
Pełna informacja  wraz z programami 
kursów dostępna jest również na stronie 
internetowej Cechu - www.cechoptyk.
waw.pl Zgłoszenia przyjmuje telefonicz-
nie lub pocztą elektroniczną Biuro Cechu 
- tel. 22 635 78 67, od poniedziałku do 
piątku w godz. 9:00-13:00, 
e-mail: cech.optyk@interia.pl.

1. Metody badania refrakcji i zasady op-
tycznej korekcji wzroku:
- metody subiektywne /podmiotowe/,
- metody obiektywne /przedmiotowe/.
2. Metody badania i korekcji zaburzeń 
    widzenia obuocznego:
• usprawnienie akomodacji i konwergen-
  cji.
3. Badanie i korekcja do bliży.
4. Wyposażenie gabinetu optometrycz-     
    nego:
   • omówienie testów /m.in. w rzutniku/
5. Badanie refrakcji i korekcja osób słabo-
widzących:
   • pomoce wzrokowe.
6. Optyk a choroby oczu, współpraca po-
między optykiem a okulistą.

7. Korekcja przy pomocy soczewek kon-
taktowych:
 - soczewki miękkie,
 - soczewki twarde,
 - soczewki diagnostyczne.

Zawiadamiamy, że w dniu 27 kwietnia, 
w siedzibie KRIO, odbyło się sprawo-
zdawcze Walne Zgromadzenie Cechu 
Optyków w Warszawie. W dyskusji i pod-
sumowaniach uwagę skupiono głównie  
na możliwościach doskonalenia zawo-
dowego i kierunkach rozwoju salonów 
optycznych. Podajemy aktualny skład 
Zarządu Cechu: 
Starszy Cechu  Jerzy Wysocki
Podstarszy        Joanna Mikulska 
Sekretarz           Robert Kilen
Skarbnik             Zbigniew Gajewski
Członek              Andrzej Dąbrowski
Członek              Beata Kuśmierczyk-Ćwiek
Członek              Małgorzata Leszczyńska         

Dolnośląski Cech Optyków we współpra-
cy z Politechniką Wrocławską organizuje 
w 2016 roku Kurs refrakcji I stopnia.

Będzie to intensywne, tygodniowe szko-
lenie w małej grupie prowadzone na 
Politechnice Wrocławskiej pod kierow-
nictwem dr. hab. inż. Marka Zająca prof.
PWr. wraz z innymi wykładowcami tej 
uczelni. 
Zajęcia na kursie obejmują wykłady te-
oretyczne, jak również ćwiczenia prak-
tyczne.
Termin kursu to 27.06 – 02.07. 2016 r. 
Kandydaci powinni posiadać m.in. ukoń-
czoną szkołę średnią i udokumentowany 
dwuletni staż pracy w zawodzie optyka. 
Więcej informacji można uzyskać pod     
nr tel. 71 321 29 55 lub optyka@epf.pl

W terminie 16 – 18.05 oraz 30.05 – 01.06 
Małopolski Cech Optyków zorganizował 
kursy refrakcji, które prowadził dr An-
drzej Styszyński. Kurs składał się z części 
teoretycznej oraz praktycznej, gdzie słu-
chacze ćwiczyli na sprzęcie najnowszej 
generacji.

Serdecznie zapraszamy na kolejne ob-
chody Święta Patrona Optyków Polskich, 
które tym razem odbędą się w dniach   
09-11 września w Bochni. 

W planach obchodów:

 * wystawa optyczna
 * zwiedzanie kopalni soli
 * wspólne grillowanie
 * msza święta w intencji opty-
                   ków oraz ich rodzin
 * relaks w SPA
 * uroczysty bankiet.

wieści z Cechów

Kursy refrakcji 
w Cechu Optyków 
w Warszawie

Informacje własne Cechów

Kursy refrakcji 
w MCO w Krakowie

Kurs refrakcji 2016 
w DCO 

Walne Zgromadze-
nie Cechu Opty-
ków w Warszawie
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WROCŁAW Dolnoślą-
ski Cech Optyków we 
współpracy z Politech-
niką Wrocławską orga-
nizuje w 2016 roku Kurs 
Refrakcji I Stopnia.
Będzie to intensywne, 

tygodniowe szkolenie w małej grupie 
prowadzone na Politechnice Wrocław-
skiej pod kierownictwem dr. hab. inż. 
Marka Zająca prof. PWr. wraz z innymi 
wykładowcami tej uczelni. 
Zajęcia na kursie obejmują wykłady te-
oretyczne, jak również ćwiczenia prak-
tyczne.
Planowany termin rozpoczęcia kursu to 
sierpień 2016 r. Dokładny termin zostanie 
podany w następnym numerze OKO.
Kandydaci powinni spełniać kwalifikacje, 
o których mowa na www.cechoptykow.
pl/szkolnictwo.html
Więcej informacji można uzyskać pod nr 
tel. 71 321 29  55  lub optyka@epf.pl
Ilość miejsc jest ograniczona. Decydu-
je kolejność zgłoszenia zatem prosimy           
o szybkie wyrażenie chęci uczestnictwa.      
Zapraszamy!

WROCŁAW Dolnośląski Cech Optyków 
we Wrocławiu wraz z firmą HOYA zamie-
rza zorganizować Szkolenie z zakresu 
Techniki Sprzedaży w dziedzinie optyki. 
Będzie ono prowadzone przez Szymona 
Grygierczyka. 

Planowany termin kursu został ustalony 
na 13 kwietnia 2016 r. na godz. 18:30 we 
Wrocławiu. Dokładne miejsce spotkania 
zostanie podane w późniejszym termi-
nie. 
Zapraszamy chętnych do zadeklarowa-
nia uczestnictwa pod nr tel. 71 321 29 55, 
gdyż ilość miejsc jest ograniczona.

KRAKÓW Małopolski Cech Optyków         
w Krakowie organizuje kursy oraz szkole-
nia które prowadzone są na najwyższym 
poziomie przez najlepszych specjalistów 
w Polsce. Serdecznie zapraszamy do 
zgłaszania swojego uczestnictwa. Kurs 
refrakcji prowadzi jak zawsze dr Andrzej 
Styszyński. Szkolenie składa się z części 
teoretycznej oraz praktycznej. Słuchacze 
podczas części praktycznej ćwiczą na po-
trzebnym do badań sprzęcie najnowszej 
generacji. Termin kursu refrakcji: 
16.05-18.05. 2016 r.
30.05-01.06.2016 r.
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Prosimy 
o wcześniejszą rezerwację.

Tel./fax 12 421 90 77 
mobile: 733 954 033
mail: cechoptykow@op.pl

KRAKÓW Małopolski Cech Optyków za-
prasza na kolejną odsłonę Krakowskiej 
wiosny Optycznej. 
Targi odbędą się 02 kwietnia w godzinach 
10.00 -18.00.
Część oficjalna, wykłady, poczęstunek 
o godzinie 12.
Uczestnictwo w targach oraz parking - 
GRATIS.
Efekt Express
Kraków Hotel ****
ul. Opolska 14, 31-323 Kraków.
więcej informacji: 
www.mcokrakow.pl

WARSZAWA Zapraszamy Państwa na 
kurs refrakcji II stopnia. Planowany  ter-
min rozpoczęcia szkolenia to 12-13 mar-
ca br. W lutym kończą się zajęcia na kursie 
refrakcji I stopnia, uczestniczy w nim 56 
osób. Zachęcamy również do uczestni-
ctwa w kurs refrakcji III stopnia, który 
obejmuje głównie ćwiczenia praktyczne, 
realizowane w małych grupach, z możli-
wością indywidualnych konsultacji z wy-
kładowcą dr n. med.  Andrzejem Styszyń-
skim. Celem  kursu, stanowiącego łącznie 
20 godzin, są ćwiczenia praktyczne z za-
kresu badania refrakcji oraz sposoby po-
stępowania z zastosowaniem procedur 
optometrycznych.  
Biuro Cechu czynne jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00, 
ul. Piekarska 6 lok. 5, fax/tel. 22 635 78 67, 
e-mail: cech.optyk@interia.pl, strona Ce-
chu: www.cechoptyk.waw.pl

PROGRAM KURSU 
REFRAKCJI III

1. Metody badania refrakcji i zasady 
optycznej korekcji wzroku:

•  metody subiektywne /podmiotowe/,
•  metody obiektywne /przedmiotowe/.
2. Metody badania i korekcji zaburzeń 

widzenia obuocznego:
•  usprawnienie akomodacji i konwer-

gencji.
3. Badanie i korekcja do bliży.
4. Wyposażenie gabinetu optometrycz-

nego:
•  omówienie testów /m.in. w rzutniku/
5. Badanie refrakcji i korekcja osób 

słabowidzących:
•  pomoce wzrokowe.
6. Optyk a choroby oczu, współpraca 

pomiędzy optykiem a okulistą.
7. Korekcja przy pomocy soczewek 

kontaktowych:
•  soczewki miękkie,
•  soczewki twarde,
•  soczewki diagnostyczne.

wieści z Cechów

Kurs refrakcji DCO 
2016

Kurs z techniki 
sprzedaży 

Informacje własne biur Cechów

Kurs refrakcji 
MCO 2016

Krakowska Wiosna 
Optyczna 2016

Kursy refrakcji
w Cechu Optyków 
w Warszawie

34

Św. Hieronim 
– Święto Optyków 
Polskich 11.09.2016

Program kursu refrakcji III
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W dniach 12-13.03.2016 roku w Hotelu 
Vestina w Wiśle odbyło się tradycyjnie już 
organizowane co roku wiosenne spotka-
nie szkoleniowo – integracyjne Śląskiego 
Cechu Optyków w Katowicach. Program 
spotkania był bardzo interesujący i przy-
ciągnął bardzo duże grono uczestników. 
Wiodącym tematem spotkania były za-
pisy znowelizowanej ustawy o ochronie 
danych osobowych i wynikające z nich 
obowiązki dla zakładów optycznych, 
które przedstawił zebranym pan Leszek 
Śmiałek.
W porannej części spotkania Pan Michał 
Fraczek z Firmy JZO sp. z o.o. – sponsora 
naszego szkolenia – zapoznał uczestni-
ków z nową aplikacją do optymalizacji       
i zamawiania soczewek okularowych 
„Eye Link”. 
Następnie Pan Kamil Chlebicki, przed-
stawiciel firmy Valeant Polska Sp. z o.o. 
– dystrybutora marki Bausch&Lomb 
i drugiego sponsora naszego szkole-
nia przedstawił prezentację dotyczącą 
korekcji prezbiopii przy zastosowaniu 
wieloogniskowych soczewek kontakto-
wych oraz innowacyjnej jednodniowej 
soczewki kontaktowej BiotrueOneDay. 
Część szkoleniową zakończył Pan Adam 
Stryj z firmy JZO Sp. z o.o, który zapoznał 
uczestników z nowościami w ofercie 
firmy, a w szczególności z poszerzoną 
ofertą soczewek do bliży i dystansów po-
średnich.Przez cały czas szkolenia czyn-
na była ciesząca się dużym zaintereso-
waniem uczestników szkolenia wystawa 
opraw i okularów przeciwsłonecznych 
firm: Tegra, Indigo oraz soczewek kon-
taktowych firmy Bausch & Lomb.
Wieczorem odbyła się kolacja regionalna 

przy grillu, a następnie rozegrane zostały 
III Mistrzostwa Śląskiego Cechu Optyków 
w Rzutkach. 
Podczas bardzo emocjonujących rozgry-
wek wyłonieni zostali zwycięzcy:  
I Miejsce i tytuł Mistrza Rzutek Śląskiego 
Cechu Optyków otrzymał Pan Łukasz 
Łazarowicz, 
II miejsce zajął Pan Sebastian Kudera,  
III Miejsce - Pan Michał Baran.

Dziękujemy Państwu za liczny udział          
w organizowanych przez nas kursach 
szkoleniowych i już zapraszamy do zapi-
sów na kolejne edycje.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo:
1. Kurs refrakcji I stopnia zaawansowania
2. Kurs refrakcji II stopnia zaawansowa-
nia
3. Kurs z korekcji wad wzroku dla zaawan-
sowanych - nowość
4. Kurs doboru i aplikacji soczewek kon-
taktowych
5. Szkolenia w zakresie doboru pomocy 
dla osób słabowidzących
6. Szkolenia z zakresu optyki okularowej
7. Szkolenia z technik sprzedaży
8. Szkolenia z marketingu internetowe-
go.
Aktualne informacje na temat rozpoczy-

nających się kursów i szkoleń uzyskać 
można telefonicznie: 61 853 77 83 lub: 
biuro@mcro.pl
Słuchaczom zapewniamy doskonałe wa-
runki do nauki. Nasza sala dydaktyczna 
wyposażona jest w nowoczesny sprzęt 
do badań refrakcji.
O potrzebie organizowania szkoleń po-
szerzających wiedzę zawodową świad-
czy liczba uczestników tych zajęć, która 
w ostatnich 4 latach wynosiła około 600 
osób z grup zawodowych optyków i mło-
dzieży akademickiej z naszej branży.
Więcej informacji o działalności Cechu, 
planowanych szkoleniach i kursach oraz 
galeria zdjęć na stronie www.mcro.pl
 

19 marca br. w siedzibie MCRO w Pozna-
niu odbyło się sprawozdawcze Walne 
Zgromadzenie członków Cechu.
Podczas zebrania podsumowano dzia-
łalność organizacji za rok 2015. Przyjęto 
zmiany do statutu Cechu wynikające             
z nowelizacji ustawy o rzemiośle z dnia 
25.09.2015 r. Dyskutowano również                  
o bieżących problemach środowiska za-
wodowego.

W terminie od 3 do 9 czerwca 2016 r. op-
tycy z Małopolski, ale również z innych 
województw będą zwiedzać Norwegię 
oraz fiordy podczas wycieczki zorganizo-
wanej przez Małopolski Cech Optyków. 
Podczas wycieczki odbędzie się również 
spotkanie integracyjne oraz zwiedzanie 
laboratoriów firmy Szajna w Gdyni.
Więcej informacji  www.mcokrakow.pl

Norwegia, Szwecja

Walne zgromadze-
nie w MCRO 
w Poznaniu
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Spotkanie szkole-
niowo – integra-
cyjne ŚCO

wieści z Cechów

Oferta szkolenio-
wa MCRO 
w Poznaniu

Informacje własne Cechów





Soczewki okularowe z Gdyni





Społeczna Zaoczna Policealna Szkoła 
Optyczna w Łodzi prowadzi rekrutację 
na rok szkolny 2016/2017 w zawodzie 
technik optyk. Wykonywanie tego zawo-
du polega na dobieraniu i wykonywaniu 
okularów korekcyjnych i innych pomocy 
wzrokowych, sprzedaży soczewek kon-
taktowych i środków do ich pielęgnacji 
oraz dokonywaniu napraw wszelkiego 
typu okularów. Jest to zawód, który wy-
maga szerokich wiadomości i umiejęt-
ności nie tylko z zakresu doboru opraw 

okularowych i wykonywania okularów, 
ale również znajomości fizjologii oka         
i optometrii, nowoczesnych technolo-
gii produkcji soczewek, optyki, użytko-
wania komputera, obsługi klienta oraz 
przygotowania do prowadzenia własnej 
działalności. Technik optyk może liczyć 
na zatrudnienie nie tylko w zakładach 
optycznych, ale również w punktach 
serwisowych i placówkach medycznych 
jako specjalista przyrządów i urządzeń 
optyczno-mechaniczno-elektronicz-
nych. 
Zapraszamy absolwentów szkół śred-
nich i osoby, które pragną zmienić swoje 
dotychczasowe kwalifikacje. 
Specjaliści z branży optycznej są poszu-
kiwani zarówno na krajowym jak i zagra-
nicznym rynku pracy. Granica wiekowa 
dla kandydatów nie istnieje.
Szkoła działa od 1993 r., jest placów-
ką niepubliczną i posiada uprawnienia 

szkoły publicznej. Nauka odbywa się       
w formie zaocznej. Zjazdy organizowa-
ne są w soboty i niedziele.
Posiadamy własne, bardzo dobrze wy-
posażone pracownie optyczne i opto-
metryczne, współpracujemy z wieloma 
firmami polskimi i zagranicznymi, orga-
nizując wycieczki, szkolenia i praktyki. 
Zajęcia dotyczące pomocy wzrokowych 
i rehabilitacji niedowidzących odbywają 
się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym dla Dzieci Słabowidzą-
cych. Zajęcia edukacyjne prowadzone 
są przez wykwalifikowaną kadrę co po-
zwala w jak najlepszym stopniu przygo-
tować słuchaczy do egzaminu potwier-
dzającego kwalifikacje w zawodzie.

Zapraszamy !!!

Szkoła Optyczna w Łodzi ogłasza 
rekrutację

Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. SZPSO w Łodzi

edukacja
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Społeczna Zaoczna

Policealna Szkoła Optyczna
 • rekrutacja na rok szkolny 2016/2017
 • dwuletnia szkoła policealna – technik  
 optyk,  nie wymagamy matury,  system  
 zaoczny
 • ponad dwudziestoletnie doświadczenie  
 w kształceniu optyków,  wykwalifikowana  
 kadra, odpowiednio wyposażone pracownie, 
 wieloletnia współpraca z branżą optyczną
 • uprawnienia szkoły publicznej 
 • wysoka zdawalność egzaminu potwierdza- 
 jącego kwalifikacje w zawodzie 

Rekrutacja:
90-242 Łódź, 
ul. Kopcińskiego 5/11
el/ fax 42 678 56 75  
              505 082 407
szkolaoptyczna@spoleczna.pl

www.szs.spoleczna.pl ZAPRASZAMY
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tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.pl
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Oznacza to, że zjawisko dotyczy ok. 8 milionów osób, z czego 15 tysięcy jest niewidomych!  
Dzięki wcześnie podjętej diagnozie i  leczeniu, można stworzyć im szansę na prawidłowy rozwój 
wzrokowy i społeczny. Chcąc chronić swój wzrok, a także pomagać innym w problemach ze wzro-
kiem zapraszamy do kształcenia w zawodzie technik optyk i ortoptystka. 

Osoba kończąca naukę w 2-letniej szko-
le policealnej w zawodzie technik optyk 
będzie specjalistą posiadającym wiedzę 
z zakresu optyki, optometrii, anatomii, 
fizjologii i patologii narządu wzroku, 
nowoczesnych technologii produkcji 
soczewek i ich właściwości. Absolwent 
szkoły będzie posiadał umiejętność do-
boru, konserwacji i naprawy pomocy 
wzrokowych oraz prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej i efektywnej 
obsługi klienta. Absolwent w trakcie na-
uki nabędzie także umiejętności w za-
kresie naprawy i konserwacji aparatów 
i przyrządów optycznych używanych 
w różnych branżach. Uzyskanie kwali-
fikacji technika optyka – potwierdzone 
dyplomem, pomoże zdobyć ciekawą, 
stabilną i dobrze płatną pracę.
Ortoptysta jest pracownikiem ochro-
ny zdrowia, którego głównym obsza-
rem zainteresowań jest narząd wzro-
ku. Zawód ten jest  integralną częścią 
okulistyki i strabologii, czyli nauki                                              
o zezie. Ortoptyści zajmują się diagnozą 
i rehabilitacją wybranych funkcji wzro-
kowych, zwłaszcza zaburzeń widzenia 
obuocznego i zaburzeń ruchomości 
gałek ocznych. Wspomagają pracę oku-
listy w procedurach diagnostycznych 
dotyczących chorób oka i systemu 
wzrokowego. Ortoptysta wykonuje oraz 
asystuje w badaniach dotyczących: utra-
ty widzenia, zaburzeń gałkoruchowych, 
diplopii, diagnozy chorób oczu, doboru 
korekcji.
Zapraszamy www.zjewm.edu.pl

 
 

CO PIĄTY POLAK CIERPI NA PROB-
LEMY ZE WZROKIEM! 

Informacja: ZJEWM w Krakowie

edukacja
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Ortoptystka to osoba zajmująca się ba-
daniem i leczeniem specjalistycznym 
zeza, niedowidzenia, zaburzeń wzroku 
oraz rehabilitacją pacjentów po opera-
cjach zeza i urazów w obrębie oczodołu. 
Ortoptystki asystują w wielu badaniach 
okulistycznych dotyczących utraty wi-
dzenia, takich jak: niedowidzenie, za-
burzenia gałkoruchowe: zez, oczopląs, 
diagnozy chorób narządu wzroku: ja-
skra, zaćma, czy też dobór korekcji wady: 
okulary, soczewki kontaktowe. Niezbęd-
ne badania układu wzroku wykonują 
za pomocą odpowiednich urządzeń                         
i tablic testowych. Do zadań ortoptystek 
należy ocena stanu widzenia pacjenta, 
opracowanie indywidualnych zestawów 
ćwiczeń optycznych oraz prowadze-
nie pełnej rehabilitacji narządu wzro-
ku. Ortoptystki przygotowują również 
pacjentów do zabiegów operacyjnych 
oraz odpowiadają za prowadzenie właś-
ciwych treningów, mających na celu za-
trzymanie dalszego postępowania wady 
wzroku. Miejscem pracy ortoptystki są 
gabinety okulistyczne, gabinety optycz-
ne, poradnie leczenia zeza, poradnie 
neuro-okulistyczne oraz szpitalne od-
działy okulistyczne. Ortoptystka może 
również prowadzić własną działalność 
gospodarczą dotyczącą świadczenia 
usług medycznych w zakresie optyki. 
Nieodzownym aspektem pracy ortop-
tystki jest współpraca interdyscyplinar-
na z lekarzem okulistą zajmującym się 
diagnozowaniem problemów ocznych, 
optometrystą, odpowiedzialnym za 
przeprowadzanie pomiarów parame-
trów układu wzrokowego oraz optykiem 
dbającym o prawidłowy dobór środków 
korygujących. Wspólnym obszarem za-

interesowań tych zawodów jest troska    
o narząd wzroku.
Kształcenie ortoptystów w Polsce pro-
wadzone jest od ponad 30 lat. W 1979 
roku w Krakowie w Medycznym Studium 
Zawodowym nr 1 powołano do życia 
pierwszy w Polsce Wydział Ortoptyczny 
kształcący ortoptystów w dwuletnim 
studium dziennym. Obecnie kwalifika-
cje do wykonywania zawodu zapewnia 
jedynie uzyskanie dyplomu potwier-
dzającego kwalifikacje zawodowe po 
ukończeniu 2 - letniej szkoły policealnej. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Minister-
stwa Edukacji Narodowej z 23 grudnia 
2011 roku w zawodzie ortoptystki nie 
ma możliwości kształcenia na kwalifiko-
wanych kursach zawodowych w ramach 
wyodrębnionej kwalifikacji. 
Studium Pracowników Medycznych    
i Społecznych nie tylko daje możliwość 
podjęcia nauki na kierunku ortoptystka, 
ale również dzięki doskonale prowadzo-
nym zajęciom praktycznym i ćwicze-
niom odbywającym się w specjalistycz-
nych gabinetach okulistycznych stwarza 
szansę zdobycia realnych umiejętności 
zawodowych. 
Dzięki podejmowanym działaniom in-
tegracyjnym oraz popularyzatorskim 
świadomość na temat ortoptyki w Pol-
sce stale wzrasta, a ortoptyści stają się 
coraz bardziej cenioną grupą zawodo-
wą. 
Praca ortoptystki wymaga odpowie-
dzialności oraz umiejętności nawiązy-
wania kontaktów interpersonalnych              
w różnych grupach wiekowych. Pa-
cjentami ortoptystów bardzo często są 
dzieci, dlatego też od osób pracujących 
w tym zawodzie wymagane jest odpo-

wiednie podejście i umiejętności. Jest to 
zajęcie dla osób otwartych, łagodnych      
i cierpliwych.
Chcąc świadczyć usługi na najwyższym 
poziomie, zapewniające pacjentom 
możliwie jak najlepszą opiekę warto sko-
rzystać z oferty Studium Pracowników 
Medycznych i Społecznych. Wyspecja-
lizowana kadra, jaką dysponuje Szkoła 
pozwala osiągnąć wysokie kwalifikacje 
oraz zrealizować postawione sobie cele 
zawodowe.

Kim właściwie jest ortoptystka ?

Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. Studium Pracowników 

Medycznych i Społecznych

edukacja
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Działem okulistyki, zajmującym się badaniem zaburzeń obuocznego widzenia oraz leczeniem ich za 
pomocą odpowiednich ćwiczeń jest ortoptyka, zaś zawodem medycznym bezpośrednio z nim zwią-
zanym - ortoptystka (gr. ortos = prosty, opticos = wzrok). 
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Obok pełnej gamy magazynowych i recepturowych soczewek okularo-
wych, oferujemy również niezbędne akcesoria optyczne takie jak etui, 
ściereczki, czy płyny do czyszczenia okularów. Współpracujemy tylko 
z wiodącymi producentami tych produktów, co gwarantuje ich wysoką 
jakość, krótkie terminy dostaw oraz przystępne ceny.
Zaletą sprzedawanych przez nas soczewek jest ich smuklejsza i lżejsza 

budowa w odróżnieniu od innych obecnie stosowanych produktów.
Nasza oferta zawiera zarówno nisko– jak i wysokoindeksowe soczewki 

w atrakcyjnych cenach.
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OPTOMAX Sp.J.
www.optomax.pl

Soczewki przez nas dostarczane posiadają znak CE i są produkowane 
wg Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC. W Polsce produkty te posiadają 
dopuszczenie nr ID: 4524 0793 6600.

OPTOMAX Sp.J.

Szukamy osób/fi rm zainteresowanych prowadzeniem
hurtowni regionalnych na terenie Polski.

OPTOLENS 1.50 HMC – 5,00 zł (netto)
ø 65 / ø 70    –6.00/+6.00 do cyl. –2.00

OPTOLENS 1.50 HC – 4,00 zł (netto)
ø 65 / ø 70    –6.00/+6.00 do cyl. –2.00

Sfera +3,00
Krzywa +7,50/–4,50

Sfera –4,50
Krzywa +3,50/–8,00

Sfera +3,00
Krzywa +6,00/–3,00

Sfera –4,50
Krzywa +2,50/–7,00

1,8 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,2 mm

Soczewka

Powłoka bazowa
Powłoka twarda

System AR

Powłoka wierzchnia
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Kiedy mówimy o złudzeniach optycznych w sztuce XX 
wieku najczęstszym skojarzeniem jest op-art. Ten nie-
zwykle popularny kierunek objął swym zasięgiem nie 
tylko sztuki plastyczne, ale także modę. W „Zwierciadle”                                               
z 1965 r. czytamy „Wszystko w pasy, w pręgi, w kraty, 
w grochy, w koła, w spirale. Wszystko czarno białe- 

gdziekolwiek się spojrzy. W oczach migoce, mieni się 
aż do zawrotu głowy. Szaleństwo ,,Op Artu” ogarnęło 
świat”  . Przedstawiciele tego kierunku m.in. Victor 
Vasarely, Bridget Riley czy Joseph Alberts świadomie 
wykorzystywali niedoskonałości widzenia w sztuce. 
Uwzględnili wcześniejsze doświadczenia z kolorem 
George’a Seurata (poinylizm) oraz Roberta Deloney’a 
(orfizm) i połączyli to z psychologią widzenia. Oparli się 
na geometrii, często operowali kontrastem czerni i bieli 
oraz powtarzalnością tego samego elementu zagęsz-
czonego i rozrzedzonego, uzyskując w ten sposób 
wrażenie ruchu lub głębi. Prace tych artystów opierały 

Op-art – sztuka progra-
mowego korzystająca 
z iluzji optycznych  

„Sztuka jest sztuczna i nie ma niczego wspólnego z naturą” mówił Victor Vasarely, wybit-
ny artysta uznany za ojca sztuki optycznej. W myśl tych słów w latach 60. artyści odna-
leźli ogromną przyjemność w nabieraniu ludzkiego oka przy pomocy języka sztuki. 
Co ciekawe odbiorcy chętnie pozwalali wciągać się w tę grę, a optyczne potyczki 
ze sztuką do dziś sprawiają nam przyjemność.

1
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się często na grze między dwuwymiaro-
wą płaszczyzną dzieła i trójwymiarowym 
wrażeniem, jakie wywoływało odpo-
wiednie zestawienie elementów.
Niezwykle ciekawe prace wykonywał 
Escher, holenderski grafik i ilustrator, 
którego twórczość można określić jako 
odłam op-artu. Wykorzystywał po-
wtarzające się figury, w których jedne 
przechodziły stopniowo w inne. Obok 
zdumiewającej precyzji, z jaką artysta 
wykonywał swoje prace, wykorzystywał 
zagadnienie zatarcia granicy między fi-
gurą i tłem, w tym sensie, że figura może 
być figurą, ale może być też tłem – dopuszczalne są dwa 
warianty odbioru. Wiele z jego prac nawiązuje charakte-
rem do mozaik, a występujące na nich elementy – często 
zwierzęce ułożone są symetrycznie i powstały w wyniku 
działań matematycznych m.in. przesunięcia lub obrotu. 
Jednak najbardziej znany jest Escher z wykorzystania 
w swych pracach niekonwencjonalnej perspektywy 
wynikającej ze stosowania hiperbolicznych podziałów 
płaszczyzny. Często pojawiają się także u niego figury 
niemożliwe, które odnajdujemy przede wszystkim           
w niespotykanej architekturze.
W 1965 r. w Nowym Jorku miała miejsce wystawa „The 
Responsive Eye” („Czułe oko”), na której pokazano 
ponad 120 prac 99 artystów, którzy potrafili „Używając 
jedynie linii, pasów i wzorów, płaskich plam koloru, bieli, 
szarości i czerni, przy pomocy prosto ciętego drewna, 

szkła, metalu i tworzywa sztucznego (…) wytworzyć 
nowe relacje między odbiorcą a dziełem”  . Świadczy to 
o niezwykłej popularności op-artu, który jako kierunek 
nie trwał długo, jednak jako zjawisko i źródło inspiracji 
nadal jest aktualny. Fakt ten potwierdza nie tylko ilość 
złudzeń optycznych opartych na geometrii, które można 
odnaleźć w internecie, ale także obecność wzorów op-
tycznych w kolekcjach mody Marca Jacoba czy Jonatha-
na Saundersa.  

http://www.izbaskarbow.pl/garderoba/239-op-
art-w-modzie-lat-60-xx-wieku, [19.05.2016]
https://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/
docs/press_archives/3439/releases/MOMA_1965_
0015_14.pdf?2010, [19.05.2016]

1

Opracowanie: INTEROPTYKA,
tekst: dr Karolina Jabłońska

Niesamowite czarno-białe kom-
pozycje, inspirowane op-artem, 
znalazły zastosowanie również 

w świecie mody okularowej
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                                                                                                      AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL 

Zapraszamy na naszą stronę 
www.optotechnika.com.pl 

 

 
 

 
 

SHIN-NIPPON  
ACCUREF R-800 / K900 

Najwyższa jakość i doskonała 
ergonomia 

ZDOBYWCA NAGRODY
"GOOD DESIGN AWARD" 

Wyrafinowany kształt w połączeniu z 
nowoczesnym designem oraz 

atrakcyjnym kolorze metalicznym i 
białym perłowym, który idealnie pasuje 

do każdego wnętrza. 

SHIN-NIPPON DL800/900
NAJNOWSZA GENERACJA 

DIOPTROMIERZY SERII DL 

 łatwy pomiar progresów 

 nowość!  zielona dioda LED 

 dokładny i szybki pomiar 

 nowe intuicyjne menu 

 regulowany ekran 

 atrakcyjny, nowoczesny design 

 
 

Optotechnika Sp. z o.o.    ul. Topiarnia 9   Kraków 30-698                                                                             tel. 12 654 73 80      e-mail: biuro@optotechnika.com.pl 

W naszej ofercie znajdą Państwo również: 

 tonometry bezkontaktowe 

 lampy szczelinowe 

 kasety szkieł próbnych 

 oprawy probiercze 

 projektory i ekrany LCD 

 foroptery 

 pupilometry 

 stoliki elektryczne 

 unity okulistyczne 

 oftalmoskopy 

 kompleksowe wyposażenie gabinetów 

okulistycznych 

 oprawy okularowe –  znane marki 
 

dysponujemy również fachowym serwisem 

WYSOKA JAKOŚĆ
W BARDZO DOBREJ CENIE

tel. 25 68 30 793
kom. 601 277 981
www. etui-trzpil.pl
e-mail: etui@poczta.onet.pl

0,74

1,60
3,90

2,89

BEZPOŚREDNI IMPORTER
I PRODUCENT ETUI
DO OKULARÓW
PAWEŁ TRZPIL

* ceny netto
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INTEROPTYKA

Zapraszamy do oglądania filmów 
z branżowych wydarzeń 

na naszym kanale na You Tube
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automaty szlifierskie z gwarancją 12 miesięcy
Essilor Kappa/Gamma, Nidek 

sprawny serwis, części zamienne 
nowe i regenerowane, tarcze szlifierskie 

e-mail: miki@elefantoptyka.pl                                                               
               www.elefantoptyka.pl                                 tel. 664760066

ELEFANT - OPTYKA

 
Producent najtańszych:

      * miękkich etui do okula-
         rów (nadruk w cenie)
      * etui skórzane i synte-
         tyczne, chusteczki
      * łańcuszki, sznurki, rze-
         mienie, gumki  
      * obturatory w rozmia-
         rach S, M, L (dwa kolory)

P.H. HUMEL 
Piotr Chłopecki 

tel. 509 577 117,  
       22 788 90 23

pphhumel@gmail.com

H U M E L
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URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
e-mail: a.galczynski@wp.pl

SPRZEDAŻ I SERWIS
wyposażenie zakładu optycznego 

w tym kompletny unit TOPCON, autorefrakto-
metr, automaty WECO, ESSILOR, BRIOT ACCURA 

wiertarki LessStress i inne urządz. niezbędne 
w zakładzie optycznym.

Pomoc przy uruchomieniu.

tel. 785 734 797 
mail: jerzy862@gmail.com

SPRZEDAM

Działający od 11 lat  Zakład Op-
tyczny z gabinetem okulistycz-
nym w centrum Skawiny 

(bardzo dobra lokalizacja, 
niski czynsz). 
 

tel. 502 561 758

SPRZEDAM

Sieć salonów optycznych mająca swoje placówki  w takich miastach, jak m.in.: Katowice, Bielawa, Wrocław, War-
szawa, Łódź, Kraków, Szczecin, Gdańsk, Elbląg, Bielsko-Biała, Poznań, Ząbkowice Śląskie, Bydgoszcz, w związku 
z dynamicznym rozwojem firmy, ogłasza nabór na stanowiska:

OPTOMETRYSTÓW, OPTYKÓW I REFRAKCJONISTÓW

Oferujemy atrakcyjne i elastyczne warunki pracy, rozwój zawodowy i profesjonalne szkolenia. 
Aby zaaplikować do nas wpisz link, który poprowadzi Cię do systemu, gdzie  w prosty sposób załączysz swoje 

CV: http://tiny.pl/grcnc  

Zapraszamy! POWODZENIA!

PRACA
Wyposażenie GABINETU 

OKULISTYCZNEGO  
i OPTYCZNEGO

oraz TOMOGRAF sOCT 
i Funduskamerę

tel. 603 939 930
a.nowojski@gmail.com 

SPRZEDAM OKAZYJNIE

Automat szlifierski 
Essilor Mr Orange 
dwuletni krajowy 

za połowę ceny nowego. 
Przeprowadzono 5000 prac.

Cena do negocjacji.

Nr kontaktowy 504 320958 

SPRZEDAM OKAZYJNIE

Salon optyczny OPTYK OKULISTA 
ROGOWSCY w Brodnicy, woj. 
kujawsko - pomorskie, zatrudni 
optyka - optometrystę na pełny 
etat.
Oferujemy mieszkanie służbowe.
CV prosimy wysyłać na adres: 

foroptic@onet.pl 

Pani Marii Szulc z powodu śmierci Męża wyra-

zy szczerego współczucia składają  

członkowie oraz

Zarząd Lubelskiego Cechu Optyków
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WYPOSAŻENIE PRACOWNI, WORKSHOP, WERKSTATT
ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

OPRAWY OKULAROWE, SPECTACLE FRAMES, BRILLEN-
FASSUNGEN ОЧКОВЫЕ ОПРАВЫ

JAI KUDO OPTIBLOK SEIKO

MAŻEX OPTIKOS SEYKOPOL

MIRADA RAKO OPTYK SERWIS SZAJNA

AM GROUP PLUS HAYNE PROSTAF

BINOKL KAMEX RAKO OPTYK SERWIS

CAMRO MAŻEX SCORPION EYEWEAR

DEK OPTICA OPTIBLOK SEYKOPOL

DRACO OPMATIK TARPOL

ENZO DIO ORATA VERMARI

F.H. HILARY PH OKO

BOGDANI OPTOTECHNIKA RM SERVICE

ELEFANT OPTYKA OPTY SPORT SEYKOPOL

MAŻEX POLAND OPTICAL TAR-POL

OPTOPOL TECHNOLOGY RAKO OPTYK SERWIS

SZKŁA KOREKCYJNE, OFTAMIC LENSES, BRILLENGLÄSER
ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

indeks ofert 

72 2016/3



GALANTERIA OFTALMICZNA, ACCESSORIES, ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ

WYPOSAŻENIE GABINETU, INSTRUMENTS, REFRAK-
TIONSGERÄTE, ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

OPROGRAMOWANIE, SOFTWARE, SOFTWARE
ПРОГРАММЫ

HAYNE MAŻEX SZAACH

HUMEL OPTY SPORT TAR-POL

HADAŚ-MARCINIAK SEYKOPOL TRZPIL

BOGDANI OPTOPOL TECHNOLOGY SEYKOPOL

HAYNE POLAND OPTICAL TAR-POL

MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS

OPTOTECHNIKA RM SERVICE

HAYNE ORATA

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС

ELEFANT OPTYKA TAR-POL

RAKO OPTYK SERWIS RM SERVICE

SZAJNA

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICH-
TUNG, ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Uwaga! Spis marek dostępny na
www.interoptyka.pl

732016/3







Czas zobaczyć 
różnicę
SEIKO jest symbolem precyzji i najwyższej 
jakości. Nie tworzymy nowych technologii 
w pogoni za innowacją, ale po to by 
znacząco zmieniać widzenie i czynić życie 
łatwiejszym. Najwyższej jakości materiały, 
wyjątkowe konstrukcje i szeroka gama 
uszlachetnień są tworzone 
z absolutną precyzją i doskonałą 
estetyką, dla najbardziej wymagających, 
poszukujących wyjątkowości klientów. 
SEIKO to coś więcej niż marka, to nasze 
zobowiązanie.

Wejdź do świata precyzyjnego 
widzenia SEIKO.

Od 1 lipca 2016 czekamy na Ciebie 
w SEIKO OPTICAL POLSKA, 
nowej organizacji utworzonej przez 
Hoya Lens Poland.

seiko oko 2016.indd   1 16-05-17   14:55
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